
DOKUMENTY DO 500 PLUS 

– KONIECZNOŚĆ WYKAZANIA NIEŚCIĄGALNOŚCI ALIMENTÓW  

PRZEZ OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCE DZIECKO 

Dokumenty, które należy przedstawić, wynikają z rozporządzenia Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu 

postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach                  

o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.  

Nie chodzi o to, że trzeba przedstawić wszystkie wymienione przeze mnie w poniższej 

tabeli dokumenty – tylko niektóre z nich zależnie od sytuacji.  

Np. osoba po rozwodzie wychowuje dziecko, którym faktycznie sama się opiekuje                        

(i nie ma orzeczonej opieki naprzemiennej) – musi przedstawić: odpis wyroku 

rozwodowego, odpis wyroku zasądzającego alimenty na to dziecko (może być jako 

element wyroku rozwodowego), zaświadczenie komornika sądowego o 

bezskuteczności egzekucji.  

UDOWODNIENIE WYSOKOŚCI DOCHODU RODZINY – w zakresie alimentów: 

Odpis podlegającego wykonaniu 

orzeczenia sądu zasądzającego alimenty 

na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną. 

Gdy alimenty zostały zasądzone na mocy 

wyroku sądu – odpis tego wyroku wraz z 

nadaną klauzulą wykonalności.  

Odpis protokołu posiedzenia sądowego 

zawierającego treść ugody sądowej.  

Gdy alimenty zostały ustalone na mocy 

ugody zawartej przed sądem. Ugoda 

podlegająca wykonaniu to ugoda 

zaopatrzona w klauzulę wykonalności.  



Odpis ugody zawartej przed mediatorem 

i zatwierdzonej przez sąd.  

Gdy alimenty zostały ustalone na mocy 

ugody zawartej przed mediatorem i 

zatwierdzonej przez sąd.  

Odpis innego tytułu wykonawczego niż 

wyżej wymienione 

Np. akt notarialny zawierający 

oświadczenie dłużnika o dobrowolnym 

poddaniu się egzekucji; wyrok sądowy 

zasądzający alimenty w innym państwie 

członkowskim UE. 

NIEŚCIĄGALNOŚĆ ALIMENTÓW W POLSCE – jeżeli osoba uprawniona nie otrzymała 

alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej: 

Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (najczęściej 

komornika sądowego) o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji 

alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.  

GDY DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY PRZEBYWA ZA GRANICĄ: 

Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę 

uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą 

albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności z brakiem podstawy prawnej do 

ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuję za 

granicą. 

GDY OJCIEC DZIECKA JEST NIEZNANY – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka 

WYKAZANIE SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA: 

Osoba po rozwodzie/w separacji – odpis prawomocnego orzeczenia sądowego 

orzekającego rozwód lub separację. 

Wdowa/wdowiec – odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka 

Gdy drugi rodzic dziecka zmarł, a rodzice nie byli małżeństwem – odpis zupełny lub 

skrócony aktu zgonu rodzica dziecka 

WYKAZANIE ODDALENIA POWÓDZTWA O ALIMENTY – odpis prawomocnego 

orzeczenia sądu oddalającego powództwo o alimenty. 



 

 

JEŻELI JEDYNIE JEDEN RODZIC PONOSI CAŁKOWITE KOSZTY UTRZYMANIA DZIECKA – 

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do 

ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.  

OPIEKA NAPRZEMIENNA –  odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie 

dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych 

i powtarzających się okresach.  


