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Piotr Mrozek

Rozdział I. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego

1. Charakterystyka zagadnienia
Zgodnie z preambułą PomocAlimU dostarczenie środków utrzymania osobom, które nie
są w  stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, a  w  szczególności dzieciom, jest
w pierwszej kolejności obowiązkiem wskazanych w KRO członków ich rodziny. Konsty-
tucyjna zasada pomocniczości nakłada na państwo obowiązek wspierania jedynie tych
osób ubogich, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzy-
mują należnego im wsparcia od osób do tego zobowiązanych.

W dalszej części preambuła łączy wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów z koniecznością podej-
mowania działań zmierzających do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych
do alimentacji. Innymi słowy, należy to rozumieć jako podejmowanie działań względem
dłużników alimentacyjnych mających na celu wyegzekwowanie należności alimentacyj-
nych oraz zwrot wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego tak jakby „w zastępstwie” zobowiązanego, który nie został z tego obowiązku
zwolniony.

W art. 1 PomocAlimU wskazano zakres przedmiotowy PomocAlimU, z podkreśleniem
najważniejszego celu, jakim jest pomoc państwa dla ubogich osób uprawnionych do ali-
mentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.
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2. Przyznawanie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
Liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrasta. Zwią-
zane jest to m.in. z sytuacją na rynku pracy, w tym zarówno ze względu na wysokie bez-
robocie, jak również wysokość zarobków, które nierzadko nie wystarczają na zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb rodziny.

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy związane z  przyznawaniem
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy organizacją pracy w działach/ko-
mórkach za to odpowiadających. W dalszej część tego rozdziału zostaną omówione trud-
ności, z jakimi mogą się spotkać osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań ad-
ministracyjnych związanych z przyznaniem prawa do świadczeń rodzinnych.

Organizacja pracy działu na przełomie okresów
świadczeniowych

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy
(tj.  zgodnie z  art.  2  pkt  8  PomocAlimU – od 1  października do 30  września następ-
nego roku kalendarzowego), dlatego w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie nowego
okresu świadczeniowego i  na początku już nowego, tzw. gorącego okresu następuje
znaczny wzrost liczby przyjmowanych wniosków o przyznanie prawa do tych świadczeń.
Wiąże się to z koniecznością przygotowania działu/komórki do przyjmowania większej
liczby klientów i  składanych przez nich wniosków. Przygotowanie działu/komórki do
nowego okresu świadczeniowego oznacza m.in. następujące zadania:

1) zabezpieczenie odpowiedniej liczby wniosków wraz z koniecznymi załącznikami;
2) zamieszczenie na stronie internetowej czy tablicy ogłoszeń informacji niezbędnych

do prawidłowego wypełnienia wniosku oraz informacji o  koniecznych załączni-
kach, jakie muszą być złożone wraz z wnioskiem;

3) organizacja czasu pracy działu/komórki odpowiedzialnej za świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego;

4) oddelegowanie jednego pracownika wyłącznie do prowadzenia postępowań admi-
nistracyjnych (uzależnione jest to od możliwości personalnych i liczby składanych
wniosków);

5) przeprowadzenie testów technicznych w związku z możliwością składania wnio-
sków drogą elektroniczną.

Zabezpieczenie odpowiedniej liczby wniosków wraz
z załącznikami

Przed każdym okresem świadczeniowym warto przygotować zestawienie liczby złożo-
nych wniosków w okresie świadczeniowym poprzedzającym nowy okres, w tym w szcze-
gólności w  okresie od sierpnia do listopada poprzedniego roku. Ułatwi to przewidze-
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nie, ile wniosków zostanie prawdopodobnie złożonych i uchroni przed sytuacją, w której
w najbardziej niepożądanym momencie zabraknie druków wniosków wraz z załączni-
kami.

Przykład

W ośrodku pomocy społecznej w mieście liczącym ok. 55 000 mieszkańców liczba złożonych wnio-
sków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w danym okresie świadcze-
niowym może wynieść nawet 350–400. Należy być przygotowanym na taką okoliczność.

Zamieszczenie na stronie internetowej czy tablicy ogłoszeń
niezbędnych informacji do prawidłowego wypełnienia wniosku

Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie informacji w  formie „załącznika” dodawa-
nego do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W za-
łączniku tym powinna znaleźć się informacja o dokumentach, które należy złożyć wraz
wnioskiem. Takie rozwiązanie nie wymaga dużego nakładu pracy, a będzie ułatwieniem
dla pracowników, w szczególności w tzw. gorącym okresie.

Organizacja czasu pracy działu/komórki odpowiedzialnej
za świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W zależności od wielkości działu/komórki oraz liczby wniosków składanych w tzw. go-
rącym okresie zasadne wydaje się być zorganizowanie czasu pracy w taki sposób, aby
klienci mieli jak najwięcej możliwości złożenia wniosku. Z kilkuletniego doświadczenia
wynika, że wnioskodawcy – pomimo tego, że ponownie składają wniosek – nie potrafią
w sposób prawidłowy go wypełnić oraz zgromadzić niezbędnych do wydania decyzji do-
kumentów. Mają zawsze bardzo wiele pytań i wątpliwości, które w ich mniemaniu mogą
wytłumaczyć jedynie osoby zajmujące się świadczeniami z funduszu alimentacyjnego.
Ważne jest więc, aby na początku tzw. gorącego okresu (sierpień/połowa października)
dział/komórka był czynny co najmniej przez 4 dni w tygodniu. Takie rozwiązanie daje
możliwość wyjaśnienia wielu nieścisłości z wnioskodawcami na etapie składania wnio-
sku, a co za tym idzie umożliwia uzupełnienie braków poprzez wskazanie konkretnych
dokumentów (w tym złożenie stosownych oświadczeń), które nie zostały przez wnio-
skodawcę przedłożone. Wnioskodawcy mogą w takiej sytuacji uzyskać niezbędne doku-
menty na bieżąco, a nie w trybie wezwania do usunięcia braków formalnych (najczęściej
w terminie 14 dni od chwili otrzymania wezwania do ich uzupełnienia). Ponadto w ta-
kich przypadkach pracownicy działu/komórki nie muszą tracić cennego czasu na przy-
gotowywanie takich wezwań. Natomiast na późniejszym etapie tzw. gorącego okresu (od
drugiej połowy października) zasadne jest zwiększenie liczby tzw. dni wewnętrznych,
niezbędnych do przeprowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowania pro-
jektów decyzji ich kończących w terminach wskazanych w PomocAlimU.
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Oddelegowanie jednego pracownika wyłącznie do prowadzenia
postępowań administracyjnych

Kilkuletnie doświadczenie pokazuje celowość oddelegowania jednego pracownika tylko
do prowadzenia postępowań administracyjnych ze względu na konieczność realizacji cią-
żących na organie obowiązków wynikających z PomocAlimU w zakresie terminowości
prowadzenia postępowania administracyjnego i wydania stosownej decyzji administra-
cyjnej. Należy stwierdzić, że sytuacja, w której jeden pracownik jest wyłączony z bieżą-
cej obsługi klientów i przyjmowania wniosków, a poświęca czas na prowadzenie postę-
powań administracyjnych wszczętych poprzez złożenie wniosku o ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest rozwiązaniem ułatwiającym realizację obo-
wiązków, o których wspominano powyżej. Takie rozwiązanie daje możliwość kontrolo-
wania na bieżąco kompletności składanych wniosków (w razie stwierdzenia niekomplet-
ności możliwe jest szybkie wystosowanie wezwania do usunięcia braków formalnych)
i ich rozpatrzenia w terminach określonych w PomocAlimU.

Wnioskodawcy często nie potrafią zrozumieć konieczności złożenia dodatkowego
oświadczenia i  doniesienia niezbędnego do rozpatrzenia wniosku dokumentu – trak-
tują to jako wymysł pracownika działu/komórki. Aby zabezpieczyć się na taką okolicz-
ność, można prowadzić na stronie internetowej organu zakładkę obejmującą zmiany
w obowiązujących przepisach (zakładka „aktualności”). Innym rozwiązaniem jest wpro-
wadzenie zakładki „jak załatwić sprawę”, gdzie wnioskodawca ma możliwość zapozna-
nia się z warunkami przyznawania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz sprawdzenia, jakie dokumenty powinny zostać dostarczone. Ponadto, jak już wspo-
minano, dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie informacji w formie załącznika doda-
wanego do wniosku o przyznanie prawa do świadczenia, obejmującego informację o do-
kumentach, które należy złożyć wraz wnioskiem. Bardzo ważne jest również to, aby nie
wyręczać wnioskodawców w zakresie składanych przez nich oświadczeń, w tym w wy-
pełnianiu odpowiednich rubryk na druku wniosku o przyznanie prawa do świadczeń.

Ważne

Pracownik zobowiązany jest udzielić wszelkich koniecznych informacji dotyczących świadczenia
– w tym wymogów, jakie muszą być spełnione do tego, aby wnioskodawca mógł starać się o przy-
znanie prawa do takiego świadczenia, nie może jednak podejmować za niego decyzji odnoszących
się do faktu, czy w danej sytuacji takie wymogi są spełnione.

Należy zawsze dbać również o to, aby wniosek był wypełniony w sposób czytelny oraz
aby nie było żadnych wątpliwości co do prawdziwości podpisu przy składaniu oświad-
czeń, a także aby wnioskodawca potwierdził własnoręcznym podpisem fakt zapoznania
się z pouczeniem zawartym we wniosku o przyznanie prawa.

Ważne jest też zwrócenie uwagi na konieczność wypełnienia przez wnioskodawcę części
dotyczącej informacji odnoszących się do dłużnika alimentacyjnego.

W celu ułatwienia sobie pracy zasadne jest opracowanie wzorów dokumentów, które
będą wykorzystywane, gdy pojawi się konieczność wystąpienia np. z zapytaniem do innej
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gminy, instytucji (urząd skarbowy, ZUS) czy pracodawcy (wzór 4.8.). Ciekawym i bardzo
skutecznym rozwiązaniem jest również wypracowanie, o ile jest to możliwe (zależnie od
lokalnych uwarunkowań), prostszej drogi uzyskiwania danych, np. z urzędu skarbowego
poprzez zawarcie stosownego i zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa porozu-
mienia o współpracy w zakresie pozyskiwania danych dotyczących dochodu uzyskanego
za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy.

Przeprowadzenie testów technicznych w związku z możliwością
składania wniosków drogą elektroniczną

Od 1.1.2016  r. wchodzą w  życie zmiany wprowadzone przez ustawę z  10.7.2015  r.
o  zmianie ustawy o  świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1359) dotyczące możliwości składania wniosków o przyznanie prawa do
świadczeń z  funduszu alimentacyjnego drogą elektroniczną. Należy w  związku z  tym
przeprowadzić testy techniczne, aby mieć możliwość wcześniejszego zadziałania, gdyby
wystąpiły jakiekolwiek trudności.

Dodatkowo, zgodnie z nowymi przepisami, na organie właściwym wierzyciela spoczy-
wać będzie konieczność pozyskania części dokumentów, które obecnie są składane wraz
z wnioskiem przez wnioskodawcę. W tym przypadku również należy sprawdzić działanie
odpowiednich programów umożliwiających pozyskiwanie takich dokumentów.

3. Najczęściej występujące trudności związane
z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego

3.1. Braki formalne

Coraz częściej w składanych wnioskach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego występują braki formalne. Wnioskodawcy mają spore trudności w  pra-
widłowym zrozumieniu tego, czego się od nich oczekuje przy składaniu danego wnio-
sku. Zmiany na przestrzeni ostatnich kilku lat spowodowały rewolucję przede wszyst-
kim w  kwestii możliwości składania oświadczeń zamiast przedkładania stosowanych
zaświadczeń. Z jednej strony może być to bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż nie jest ko-
nieczne zdobywanie kolejnych zaświadczeń, np. z urzędu skarbowego. Niemniej jednak
w sytuacji, w której należy takie oświadczenie podpisać (warto przypomnieć, że jest ono
składane pod rygorem odpowiedzialności karnej), okazuje się, że wygodniejszym roz-
wiązaniem dla wnioskodawcy jest uzyskanie zaświadczenia na starych zasadach, ponie-
waż wtedy odpowiedzialność nie jest po jego stronie. Jeszcze inną kwestią jest złożenie
oświadczenia w zakresie wysokości składki zdrowotnej odprowadzonej w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres świadczeniowy. Aby prawidłowo ją wyliczyć, należy po-
siadać wszystkie RMUA za ten rok (co, jak pokazuje doświadczenie, w większości przy-
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padków nie jest możliwe, gdyż wnioskodawca zwyczajnie takich dokumentów nie ma –
z różnych powodów, najczęściej ich po prostu nie gromadził). Efekt jest taki, że wniosko-
dawca i tak jest zmuszony udać się do właściwego organu emerytalno-rentowego i uzy-
skać zaświadczenie o wysokości takiej składki.

W razie stwierdzenia istnienia braków formalnych – polegających na niedostarczeniu wy-
maganych prawem dokumentów bądź niezłożeniu stosownego oświadczenia – zgodnie
z § 5 ust. 2 PostAlimR należy wezwać wnioskodawcę do dostarczenia brakujących doku-
mentów bądź do złożenia stosownych oświadczeń w terminie od 14 do 30 dni pod rygo-
rem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w  terminie określonym
w  wezwaniu, organ wydaje decyzję o  pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
(§ 5 ust. 3 PostAlimR). Jeżeli natomiast wnioskodawca złoży nieprawidłowo wypełniony
wniosek, organ, w trybie określonym w § 5 ust. 1 PostAlimR, wzywa go do poprawienia
bądź uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygo-
rem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Warto zwrócić uwagę na wielokrotnie powtarzające się sytuacje, w  których wniosko-
dawca przychodzi, dzwoni bądź ewentualnie przesyła pisemną informację i zawiadamia
o niemożności dostarczenia np. zaświadczenia z urzędu skarbowego o uzyskanym do-
chodzie za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy w terminie wyznaczo-
nym w wezwaniu do usunięcia braków formalnych. Podyktowane jest to tym, że oczekuje
na wystawienie takiego zaświadczenia (jednocześnie wnioskodawca nie potrafi bądź nie
chce złożyć oświadczenia w tym względzie). W takiej sytuacji organ jest zobowiązany
przyjąć takie oświadczenie i  jednocześnie zobowiązać wnioskodawcę do dostarczenia
brakującego dokumentu niezwłocznie po jego uzyskaniu.

Ważne

Od 1.1.2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące składania wniosków i pozyskiwania do-
kumentów przez organy. Tym samym niektóre obecnie wymagane przy składaniu wniosków doku-
menty będą pozyskiwane przez sam organ, zasadniczo bez udziału wnioskodawcy (nowy art. 15a
ust. 1 PomocAlimU – w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2016 r.).

3.2. Niemożność załatwienia sprawy w terminie

Niemożność załatwienia sprawy w  terminie może być spowodowana wieloma czyn-
nikami – formalnymi, ale również obiektywną niemożnością załatwienia sprawy ze
względu na nieuzyskanie wszelkich niezbędnych do jej rozpatrzenia i zakończenia postę-
powania informacji i danych (w tym zaświadczeń z innych instytucji).

Ważne

Terminy załatwienia sprawy w  toku postępowania administracyjnego zostały określone
w art. 35 KPA. W art. 36 KPA przewidziano jednak możliwość przedłużenia takiego terminu w sy-
tuacjach to uzasadniających. W takim przypadku konieczne jest poinformowanie strony o niezała-
twieniu sprawy w terminie i wskazanie nowego terminu jej załatwienia.
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3.3. Konieczność zawieszenia postępowania

W toku postępowania administracyjnego organ może stwierdzić, że nie jest możliwe
jego zakończenie ze względu np. na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
przez inny organ lub sąd.

Przepis art. 97 § 1 KPA wymienia cztery przypadki, w których możliwe jest zawieszenie
postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim postępowanie administracyjne można
zawiesić w razie:

1) śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony
do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 30 § 5 KPA, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzed-
miotowe (art. 105 KPA);

2) śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
3) utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynno-

ści prawnych;
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia

zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.

Organ może zawiesić postępowanie administracyjne, jeżeli wystąpi o to strona, na któ-
rej żądanie wszczęte zostało postępowanie administracyjne (art. 98 § 1 KPA). Nie może
takiemu zawieszeniu sprzeciwić się żadna z innych stron i nie może ono zagrażać intere-
sowi społecznemu.

Jeżeli organ stwierdza zaistnienie którejkolwiek z  przesłanek wymienionych
w art. 97 § 1 KPA, powinien wydać postanowienie, w którym zawiesi toczące się postępo-
wanie administracyjne. Na takie postanowienie, zgodnie z art. 101 § 3 KPA, służy stronie
zażalenie.

3.4. Ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie

Jedną z  podstawowych przesłanek, od których uzależnione jest przyznanie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest stwierdzenie, czy wnioskodawca spełnia kry-
terium dochodowe. W tym celu konieczne jest zbadanie – na podstawie złożonych wraz
z wnioskiem oświadczeń i zaświadczeń (od 1.1.2016 r. część z tych dokumentów będzie
pozyskiwana bezpośrednio przez organ właściwy wierzyciela) – czy dochód na członka
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania prawa
do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego. W  toku postępowania bardzo często poja-
wiają się trudności z ustaleniem dochodu ze względu na niejasności przedstawiane przez
wnioskodawcę w zakresie posiadanych źródeł dochodu. Wnioskodawca z reguły nie po-
trafi określić, czy zaświadczenie z urzędu skarbowego za dany rok obejmuje dochód uzy-
skany z jednego miejsca pracy, czy w tym czasie nastąpiła zmiana pracy, podjęcie zatrud-
nienia itp.

Ważne

W razie niejasności organ zobowiązany jest do jednoznacznego ustalenia, poprzez odebranie sto-
sownego oświadczenia lub uzyskanie zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodu, czy wniosko-
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dawca spełnia kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.

Kwestie szczegółowe dotyczące utraty lub uzyskania dochodu zostaną omówione w dal-
szej części książki.

3.5. Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy

Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu
na m.in. określenie osób uprawnionych do prawa do świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego czy osób uwzględnianych przy obliczeniu wysokości dochodu na członka w ro-
dzinie. Wydawać się może, że zagadnienie ustalenia składu rodziny nie powinno stano-
wić większego problemu. Niestety zdarzają się sytuacje – i to coraz częściej – w których
jest to bardzo utrudnione zadanie i wymaga szczegółowego zbadania przez organ.

Ważne

W każdej sytuacji budzącej wątpliwości organ powinien jednoznacznie ustalić stan faktyczny
i prawny odnoszący się do składu rodziny osoby wnioskującej.

Szczegółowe zagadnienia związane z ustaleniem składu rodziny osoby wnioskującej zo-
staną opisane w dalszej części książki.

4. Wzory

4.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych

......................................, dnia ................... r.

Prezydent Miasta

OPS/ŚR/.................................

Pani

........................................................................

ul. ...................................................................

........................................................................

    

Wezwanie do usunięcia braków formalnych

Zgodnie z  §  5  ust.  2  i  ust.  3  rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z  dnia 7  lipca
2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wnio-
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sku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U.
z 2010 r. Nr 123, poz. 836 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta ................
Nr ............................................... z dnia ............................................... r. dla Zastępcy Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej w ..................................  do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

wzywam

Panią ...................................  jako osobę wnioskującą o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 do uzupełnienia brakujących dokumentów:

1) dostarczenia zaświadczenia z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok
2014 Pani .................................  (art. 15 ust. 4 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.);

2) złożenia oświadczenia o obecnej sytuacji rodzinnej i dochodowej, a w szczególności poin-
formowania, czy Pani .................  jest osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
(z prawem/bez prawa do zasiłku), a w przypadku nabycia prawa do zasiłku dla bezrobot-
nych dostarczenia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości przyznanego zasiłku.

Powyższe należy złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w .........................
bądź listownie przesłać na adres Ośrodka: .................................................  w nieprzekraczalnym
terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

    

Pouczenie

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela przyj-
muje wniosek i wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w ter-
minie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni (§ 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i  trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz
wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego).

W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, organ właściwy
wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia (§ 5 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania
dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego).
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4.2. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

......................................, dnia ................... r.

Prezydent Miasta

Pani

........................................................................

ul. ...................................................................

........................................................................

    

Decyzja nr OPS/ŚR/.............

Na podstawie art.  104  ustawy z  dnia 14  czerwca 1960  r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (t.j.  Dz.U. z  2013  r. poz.  267  ze zm.) oraz art.  1a, art.  9  ust.  1  i  2, art.  12  ust.  1  i  2,
art. 15 i art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 859 ze zm.), § 5 ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu
ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 ze zm.) oraz upoważnienia
Prezydenta Miasta ..........................  Nr ..........................  z dnia ..........................  r. dla Zastępcy
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w ..................  do prowadzenia postępowania w sprawach
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

orzekam

że wniosek nr ......................................... , złożony dnia .........................................  r. przez Panią
................ o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy
2015/2016 na rzecz osoby uprawnionej ................... pozostawia się bez rozpatrzenia.

    

Uzasadnienie

W dniu ................  r. Pani ................  złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej w ................  wniosek
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez wymaganych dokumentów:

1) ................................................................... ,
2) ...................................................................  .

W dniu ........................... r. Ośrodek Pomocy Społecznej w ........................... wystosował do Pani
................... wezwanie do usunięcia braków formalnych (pismo nr OPS/ŚR/......... ).

Powyższe pismo zostało odebrane ................... r.

Do dnia ........................  r. Pani ..........................................  nie zgłosiła się na wezwanie Ośrodka
Pomocy Społecznej w ................... i nie dostarczyła wymaganych dokumentów.

Zgodnie z  §  5  ust.  2  rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w  sprawie sposobu
i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświad-
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czeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w przypadku złożenia wniosku
bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela przyjmuje wniosek i wzywa pisemnie
wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie
dłuższym niż 30 dni.

Zgodnie z § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia w przypadku niezastosowania się do wezwania (...) organ
właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

    

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Od-
woławczego w ....................................................  za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej
w ................... w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Na podstawie art. 41 § 1 i 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowa-
nia strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administra-
cji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

    

Otrzymują:

1. Pani ...................

2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla ...................

3. aa.


