
W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłuŜnika alimentacyjnego 

zamieszkałego za granicą Rzeczypospolitej Polskiej osoba uprawniona do zaliczki 

alimentacyjnej, jej przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny składa do organu 

wypłacającego zaliczkę alimentacyjną następujące dokumenty:  

1. wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.  

2. informację sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenie zagranicznej 

instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres 

trzech ostatnich miesięcy;  

3. zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego;  

4. ksero dowodu osobistego;  

5. odpisy aktów urodzenia dzieci;  

6. zaświadczenie ze szkoły, dziecka powyŜej 18 roku Ŝycia;  

7. wyrok rozwodowy;  

8. wyrok dotyczący zasądzenia alimentów;  

9. oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków określonych w  ustawie, w 

tym o niewystępowaniu okoliczności, o których mowa  w art. 8 ust. 3.: osoba 

uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w 

rodzinie zastępczej, zawarła związek małŜeński, jest uprawniona do zasiłku 

rodzinnego na własne dziecko;  

10. informacja osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo 

opiekuna prawnego, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji 

ekonomicznej osób zobowiązanych  do alimentacji względem osoby uprawnione  

11. pełnomocnictwo, jeŜeli osoba uprawniona ukończyła 18 rok Ŝycia, a wniosek 

składa za nią umocowana osoba.  

Osobie, o której mowa powyŜej, zaliczka alimentacyjna przysługuje począwszy              

od miesiąca,  w którym osoba złoŜyła wniosek do sądu okręgowego o wykonanie wyroku, 

ustalającego prawo     do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłuŜnika 

alimentacyjnego -  jednak nie wcześniej niŜ od miesiąca złoŜenia wniosku o ustalenie 

prawa do zaliczki alimentacyjnej w organie wypłacającym zaliczkę. Zaliczkę wypłaca się 

do końca okresu zasiłkowego.  

Aby nabyć prawo do zaliczki na kolejny okres zasiłkowy naleŜy ponownie złoŜyć wniosek                 

z niezbędnymi dokumentami w organie wypłacającym zaliczkę. 

a. organ wypłacający zaliczkę alimentacyjną wstrzymuje jej wypłatę w następujących 

przypadkach: w przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela 

informacji mających wpływ na wypłatę zaliczki lub podania informacji 

nieprawdziwych;  



b. w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sądowemu przez osobę uprawnioną 

do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji 

mających wpływ na skuteczność egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych. 

W sytuacji gdy osoba uprawniona udzieli informacji, o których mowa powyŜej organ 

wznowi wypłatę zaliczki od miesiąca, w którym informacje wpłynęły, do końca okresu 

zasiłkowego. JeŜeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu 

zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa.  

DłuŜnik alimentacyjny będzie musiał zwrócić kwotę wypłaconej zaliczki powiększonej 

dodatkowo o 5%. DłuŜnik alimentacyjny nie moŜe Ŝądać zwolnienia z egzekucji powołując 

się na zapłacenie świadczeń alimentacyjnych do rąk osoby uprawnionej. 

 


