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Nazwa organu wtaSciwego wierzyciela realizujqcego
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego 1)

Adres

1)

1)

Przez organ

wla6ciwy wierzyciela rozumie sig w6jta,
burmistrza lub prezydenta miasta wla6ciwego ze u,zglQdu

na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alintent6w.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SWIADCZEN Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Wniosek dotyczy okresu Swiadczeniowego: 20 __-___ / 20
(okres Swiadczeniowy trwa od 1 pa2dziernika do 30 wrze5nia nastepnego roku kalendarzowego)

czEsc

I

1. Dane osoby skladajqcej wniosek o Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego, zwanej dalej
lmig

Nazwisko
Seria i numer dokumentu
potwierdzajqcego to2samo56

Numer PESEL

Obywatelstwo

Data urodzenia
1)

Stan cywilny
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2)

Adres miejsca zamieszkania
Adres poczty elektronicznej - e-mail3)
Numer

domu

Numer mieszkania

Numer telefonu3)

2. Skladam wniosek o przyznanie Swiadczef z funduszu alimentacyjnego na nastqpujqce osoby uprawnione do alimernt6w:
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Oswiadczam 4), 2e osoba uprawniona w roku szkolnym / akadem

szkolnym/akademickim*)
Rodzaj szkoly

I

- l----

----

szkoly wy2szej, do kt6rej uczQszcza

bgdzieu

I bgdzie ucz

Kod pocztowy

U
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*) Niepotrzebne skre6li6
x*) Nie wypelniaj je5li do wniosku dolqczasz za6wiadczenie organu egzekucyjnego (komornika sEdowego albo syndyka wyznaczonego w postQpowaniu upadtosciowym
dlu2nika) potwierdzajqce bezskulecznoSc egzekucji aliment6w

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
2) WPisz odpowiednio: panna, kawaler, zame2na, Zonaly, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji (tylko orzeczonej prawomocnym wyrokiem sqdu), wdowa, woowtec

3) Podanie adresu e-mail i numeru telefonu nie jest obowiqzkowe, ale ulatwi kontakt w sprawie wniosku.

4)Wypelnij,jesliosobauprawnionamaukohczone'lSlatalboukonczylS

tok2yciawtrakcieokresuSwiadczeniowego,kt6regodotyczywniosek

5) Wypelnij jezeii adres jest inny ni2 polski
1

imiq i nazwisko

stopieh pokrewieistwa

data urodzenia

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo561)

numer PESEL

organ prowadzqcy egzekucjg aliment6w **)
dane adresowe organu prowadzqcego egzekucjg aliment6w **)

Z

Zurnu", je2eli osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepelnosprawnoSci

Oswiadczam4),2e osoba uprawniona w roku szkolnym / akademickim*)
szkolnym / akademickimx)

------ ----- l-

--. l---------.

--

uczeszcza, oraz 2e w rok.

bgdzie uczgszcza1 do szkoly I szkoly wyzszej*)

Rodzaj szkoly / szkoty wy2szej, do kt6rej uczqszcza

/ bgdzie

uczqszczac*l osoba uprawniona -

Kod pocztowy

MiejscowoS6
Numer domu
Nazwa paistwa

Zagraniczny kod pocztowy 5)

Numer lokalu

5)

data urodzenia

stopieh pokrewiehstwa

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo661)

numer PESEL

organ prowadzqcy egzekucjq aliment6w
dane adresowe organu prowadzqcego egzekucjq aliment6w **)

2

Zurnu", je2eli osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepetnosprawno6ci

imig i nazwisko
numer PESEL

data urodzenia

stopief pokrewiefistwa

sefla numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo561)
I

organ prowadzqcy egzekucjq aliment6w "*)

J
*)
*+)

Z"rn""rje2eli osoba posiada

orzeczenie o znacznym stopniu niepe+nosprawno6ci

Nieootrzebne skre6lic
Nie wypelniaj jesli do wniosku dolqczasz zalwiadczenie organu egzekucy.inego (komornika sqdowego albo syndyka wyznaczonego w postqpowaniu upadlosciowym
dluznika) potwierdzajqce bezskuteczno66 egzekucji aliment6w.

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
jeEJli osoba uprawniona ma ukoriczone 18 lat albo ukonczy 18 rok 2ycia w trakcie okresu 6wiadczeniowego, kt6rego dotyczy wniosek.
5) Wypelnij je2eli adres jest inny ni2 polski

a) Wypelnij,

_2_

c-.

O6wiadczam 4), ze osoba uprawniona w roku szkolnym

4.

szkolnym / akademickim*)
Rodzaj szkoly

I

l----------

----

szkoly wy2szej, do kt6rej uczQszcza

i akademickim")

bgdzie uczeszczac do szkoly

I

uczeszcza, oraz 2e w roku

szkoly wyzszej*)

/ bqdzie uczgszczai*) osoba uprawniona

Kod pocztowy

_

Miejscowo66

Ulica

Zagraniczny kod pocztowy

/----------

---

Numer

5)

domu

Numer lokalu

Nazwa paistwa 5)

3. Dane czlonk6w rodziny:
Wpisz tutaj wszystkich czlonk6w rodziny, czyli odpowiednio:

- wnioskodawce (siebie),
- dane os6b (dzieci), na kt6re wnioskujesz o Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dane Twojego malzonka/drugiego rodzica dzieci (za wyjqtkiem rodzica zobowiqzanego do alimentacji),
dzieci w wieku do ukoriczenia 25 roku 2ycia, na kt6re nie wnioskujesz o 6wiadczenia z funduszu
- pozostale pozostajq

alimentacyjnego,

ale kt6re
na Twoim utrzymaniu,
Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujqce sie orzeczeniem
- dziecko, kt6re ukotlczylo 25. rok 2ycia; olr.zy.m.ujqce
o znacznym slopniu niepelnosprawnoici, jezeli w zwiqzku z tq niepelnosprawno6ciq pzysliguje Swiadczehie pieiggnacyjne,
specjalny zasilek opiekuhczy lub zasitek dla opieruna.
Rodzina oznacza odpowiednio:
rodzic6w osoby uprawnionej, mal2onka rodzica osoby uprawnionej, osobe, zktorqrodzic osoby uprawnionej wychowuje wsp6lne dziecko,
pozostajqce na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukohczenia 25. roku 2ycia oraz dziecko, kt6re ukoriczylo 2-5. iok 2ycia otrzymujqce
6wiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujqce sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawno6ci, jezeli w.*iqtnu
ztq niepelnosprawno5ciq przysluguje Swiadczenie pielggnacyjne lub specjalny zasilek opiekuriczy, o kt6rych mowa w ustawie z dnia
28 listopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych albo zasilek dla opiekuna, o kt6rym mowa w usiawie zdnia4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wyplacie zasilk6w dla opiekunow, a takze osobg uprawnionq;

Do rodziny nie zalicza sig:
- dziecka pozostajqcego pod opiekq opiekuna prawnego,
- dziecka pozostajqcego w zwiAzku malzenskim,

- rodzica osoby uprawnionej zobowiqzanego tytulem wykonawczym pochodzqcym lub zatwierdzonym przez sqd do aliment6w na jej

rzzecz.

W sklad mojej rodziny wchodzq:
1.
imie i nazwisko

numer PESEL

data

imig i nazwisko

data

imig i nazwisko

data

imiq i nazwisko

data

urodzenia

stopierl potirewrenltwJao oJoov upiawn-ioriel

urodzenia

stopief pokrewienstwa do osoby uprawnionej

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samoS6l)

5
imig i nazwisko

numer PESEL

stopieri pokrewienstwa do osoby uprawniorrej

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo56l)

4

numer PESEL

urodzenia

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo561)

3

numer PESEL

stopiefi pokrewienstwa do osoby uprawnionej

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo561)

2.

numer PESEL

urodzenia

data

urodzenia

stopieh pokrewienstwa do osoby uprawnionej

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo6cl)

6.
imig i nazwisko

NUMET HESEL

data

urodzenia

stopief pokrewieistwa do osoby uprawnionej

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo561)

7
imig inazwisko

numer PESEL

t)

data

urodzenia

stopiei pokrewieistwa do osoby uprawnionej

seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo561)

Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru pESEL
3

4. Zaznacz organ,

do kt6rego s4 oplacane skladki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie iczlonk6w Twojej rodziny.

5.'l t-qczna kwota aliment6w Swiadczonych na rzecz innych os6b
1) Wpisz rok, z kt6rego doch6d stanowi podstawg ustalenia dochodu rodziny

w roku:

--

---

rok kalendarzowyi

wyniosla:
)

5.2 W roku kalendarzowyml)poprzedzajqcym okres Swiadczeniowy lub po tym roku, Ja lub czlonkowie mojej rodziny
(wskazani w punkcie 3 wniosku):

TAK
I I

NIE
L-l

TAK
fl
u

NIE
n
u

osiqgngli dochody niepodlegajqce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os6b fizycznych na zasadach
ot<r6Slonych w arl. 27, art 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1 991 r. o podatku dochodowym
od os6b fizycznych
(w przypadku zaznaczenia TAK wypetnij dodatkowo oSwiadczenie o dochodzie Twoim lub czlonka/czlonkow rodziny)
osiqgnqli dochody z dzialalnosci podlegajqcej opodatkowaniu na podstawie przepis6w o zryczaftowanym podatku
dochodbwym od niekt6rych przychod6w osiqganych przez osoby fizyczne - ryczaft ewidencjonowany lub karta podatkowa
@ przypadku zaznaczeniafAK dolqcz do wniosku za{wiadczenie z Urzgdu Skarbowego)
osiqgngli dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
(w przypadku zaznaczenia TAK wypetnij dodatkowo oSwiadczenie o przecietnei wielkoSci Twojego gospodarstwa rolnego
lub gospodarstwa czlonka/czlonkow rodziny)

5.3 W roku kalendarzowym poprzedzaiqcym okres Swiadczeniowy lub po tym roku:

E
!
'1

*) nastEpila utrata przez czlonka Twojej rodziny dochodu.l)
*) nie nastqpila utrata przez cztonka Twojej rodziny dochodu.l)

*) Wl"s"i*u

zaznaczy6 znakiem

,,X"

) Utrata dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 1 7 ustawy, oznacza utrate dochodu spowodowanq:
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- utratq zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
- utratq zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
- utratq zasilku przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego, a takz-e-emerytury lub renty'
renty'rodzinnej, renty soilalnei'1ub rodzicielskiego Swiadczenia uzupelniajqcego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 t o rodzicielskim
Swiadczeniu uzupelniajAcym,
- wykreSleniem z rejestru pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub zawieszeniem je.j wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r,
o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych,
- utratq zasqdzonych 6wiadcze6 alimentacyjnych w zwiqzku ze Smierciq osoby zobowiEzanej do tych Swiadczefr,
- utratq zasilku chorobowego, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasitku macierzyhskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowel,

- utratq Swiadczenia rodzicielskiego,
- utratE zasilku macierzyiskiego, o ktdrym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w,
- utratq stypendium doktoranckiego okre6lonego w art 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce, a takze
zgoOnie z przepisem przejSciowym: art.336 pkt 1 ustawyzdnia 3 lipca 2O18t.- Przepisywprowadzajqce ustawQ - Prawo o szkolnictwiewy2szym i nauce
uiratq dotychczasowego itypendium doktoranckiego okre6lonego w art. 200 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wy2szym.
- obni2eniem wynagrodzenia z tytulu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obni2eniem do9!odq z pozarolniczei dzialalnoSci gosp-odarczej
w rozumieniu Lstawy o pomocy osobom uprawnionym do'aliment6w z powodu przeciwdzialania COVID-19 (na podstawie qr.t._15oa.ust. 2 ustawy
z dnia 2 marca 2O2O r.'o szcz'eg6lnych rozwiqzaniAch zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor6b
zaka2nych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych),
- utratq dodatku solidarnoSciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnoSciowym przyznawanym w celu przeciwdzialania negatywnym
skutkom COVID-19

5.4 W roku kalendarzowym poprzedzaiqcYm okres Swiadczeniowy lub po tym roku:
*) wlasciwe zaznaczyl znakiem
I *) nastqpilo uzyskanie przez czlonka Twojej rodziny dochodu.l)
E *) ni" nastqpilo uzyskanie przez czlonka Twojei rodziny dochodu.l)
'l

,,X"

) Uzyskanie dochodu, zgodnie z aft. 2 pkt 1 8 ustawy, oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:
- zakofczeniem urlopu wychowawczego,
- uzyskaniem zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

-

uzyskaniem zasilku przedemerytalnego lub Swiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego Swiadczenia kompensacyjnego, a tak2e emerytury
lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego Swiadczenia uzupelniajqcego, o kt6rym mowa w ustawie z dnia 3'1 stycznia 2019 r.

o rodzicielskim Swiadczeniu uzupelniajqcym,
- rozpoczgciem pozarolniczej dzialalno6ci gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art 16b ustawy z dnia
20 brudriia lggO r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow lub art 36aa ust.1 ustawyz dnia 13 pa2dziernika 1998 r o systemie ubezpieczei spolecznych,

- uzyskaniem zasilku chorobowego, Swiadczenia rehabilitacyjnego lub zasilku maciezynskiego, przyslugujqcych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

- uzyskaniem Swiadczenia rodzicielskiego,
- uzyskaniem zasilku macierzynskiego, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w
-uzyskaniem stypendium doktoranckiegookreSlonegowart.209 ust 1 i 7 ustawyzdnia 20 lipca 2018r.- Prawoo szkolnictwiewy2szym i nauce, atak2e
nauce
zgodniezprzepisemprzejsciowym:art 336pkt1 ustawyzdnia3lipca 2018r - Przepisywprowadzajqceustawe-Prawooszkolnictwiewyzszymi
uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego okre6lonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r - Prawo o szkolnictwie wy2szym.
- uzyskaniem dodatku solidarnosciowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarno6ciowym przyznawanym w celu przeciwdzialania
negatywnym skutkom COVID-'19.

Przr:pis6w o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje siq do dochodu z tytulu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytulu
wylrreSlenia z rejestru lub rozpoczqcia pozarolniczej dzialalnoSci gospodarczej, je2eli czlonek rodziny lub dziecko pozostajqce pod opiekq
opirlkuna prawnego utracili doch6d z tych tytul6w i w okresie 3 miesigcy liczqc od dnia utraty dochodu uzyskali doch6d u tego samego
prarcodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiaj4cego dzielo lub ponownie rozpoczqli pozarolniczq dzialalnoS6 gospodarczq.
t)Srviadczam, 2e do alimentacji sq zobowiqzani:

1) ----

(imig i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja ekonomiczna)

4

zl

(imig i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja ekonomiczna)
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PouczENtE IoswtADczENtA

1. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugujq:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) je2eli wynika to zwiqzqcych RzeczpospolitE Polskq um6w dwustronnych o zabezpieczeniu spolecznym,
b) przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyta staly, zezwolenia na pobyt rezydenta
dlugoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwiqzku z okolicznoSciq, o kt6rej mowa w ah. 186
ust 1 pkt 3 ustawy zdnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
przebywajqcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zwiqzku z uzyskaniem statusu uchod2cy lub ochrony uzupelniajqcej.
_c)
2. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugujq osobom, o kt6rych mowa w pkt 1, je2eli zamieszkujq na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres Swiadczeniowy, w kt6rym otrzymujq Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego,'chyba'ze dwustronne umowy
ieczeniu spolecznym stanowiE inaczej.
3
mentacyjnego przyslugujq osobie uprawnionej do aliment6w od rodzica na podstawie tytulu wykonawczego pochodzqc;ego
sqd, jezeli egzekucja jest bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 wrle6nia 2O07 r. o pomocy osob-om uprawntonym
,,ustawE").

4.

wy)
ime

okresie ostatnich dw6ch miesigcy
stgpowanie upadlo6ciowe, w toku

:y"

ilii-';?:JJfu?J,il"Tf'?i1iijlilil;.

ciz

rlnej

nicli

:;13

a. braku podstawy prawnej do podjqcia czynno6ci zmierzajqcych do wykonania tytulu wykonawczego w miejscu zamieszkania dlu2nika,
b braku moZliwo6ci wskazania przez osobg uprawnionq miejsca zamieszkania dluznika alimentacyjnego za granicq.
5. Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugujq osobie uprawnionej do ukoriczenia ptzez niq 18. roku 2ycia al6o w przypadku gdy
uczy sig w szkole lub szkole wyzszej do ukoticzenia przez niq 25. roku 2ycia, albo w przypadk-u posiadania orzeczeni,a 6 znacziyi
stopniu niepelnosprawnosci
(art. I ust. 1 ustawv).
- bezterminowo
6 Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego
przystugujq, je2eli doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego okreslonego w ustawie (art. I ust. 2 ustawy).
7. W przypadku gdy doch6d rodziny w przeliczeniu na osobg przekracza kwotg, o kt6rej mowa w art.9 ust. 2, o kwotg nie wylszqni2
kwota Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugujqcego danej osobie uprawnionej w okresie Swiadczeniowym, na-kt6ry jest
ustalane prawo do tego Swiadczenia, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego przysluguje w wysokosci ro2nicy miqdzy kwotq
swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugujqcego danej osobie uprawnionej a kwotq, o kt6rq zostal priekroczony doch6d
rodzinny w przeliczeniu na osobQ w rodzinie (art. 9 ust. 2a ustawy).
8. W przypadku gdy wysoko66 Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugujqcego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie
z ust. 2a, jest ni2sza ni2 100 zl, Swiadczenie to nie przys+uguje (art. 9 ust. 2b ustawy).
I Prawo do Swiadczeri z funduszu alimentacyjnego ustala sig na okres Swiadczeniowy, trwajEcy co do zasady od dnia 1 pa2dziernika do
dnia 30 wrzeSnia nastepnego roku kalendarzowego - poczqwszy od miesjEca, w kt6ryrir'wplynql wnioiek do organu wla6ciwego
wierzyciela, nie wcze6niej ni2 od poczqtku okresu Swiadczeniowego do konca tego okresu.
10. Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysluguje (art. 10 ust. 2 ustawy), jezeli osoba uprawniona:
'1) zostala umieszczona w instytucji zapewniajqcej calodobowe
utfzymanie lub w pieczy zastgpczej;
2) zawarla zwiqzek mal2eriski
11. Zgodnie zaft'233 $ 1 ustawy z dnia 6 czetwca 1997 r.
- Kodeks karny, zazlo2enie falszywego oswiadczenia grozikara pozbawienia
wolno6ci od 6 miesiecy do lat 8.
l2 Nienale2nie pobranym Swiadczeniem z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy) sq Swiadczenia z funduszu
a

limentacyjnego:

- wyplacone mimo zaistnienia okolicznosci powodujEcych ustanie albo wstrzymanie wyplaty Swiadczenia w calosci lub w czgsci,
- ptzYznane lub wyplacone w przypadku Swiadomego wprowadzenia w 6lqd ptzez osobg pobierajqcq te Swiadczenia,
- wyplacone bez podstawy prawnej lub.z ra2qcym naruszeniem prawa, je2eli stwierdzono niewazno66 decyli przyznajqcej
Swiadczenie albo w wyniku wznowienia postgpowania uchylono decyfq przyznajqcq Swiadczenie iodm6wiono irawb'do Swiadczenia,
- wyplacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w.okresie ich pobierania otrzymala, niezgodnie z kolejnosciq okre6lonq w ail 2g
ustawy, zalegle lub bie2qce alimenty, do wysokosci otrzymanych w tym okresi'e alimentdw,
- wyplacone osobie innej ni2 osoba, kt6ra zostala wskazana w decyzji przyznajqcej Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego,
z ptzyczyn niezale2nych od organu, kt6ry wydal tg decyzjg,
- wyptacone w zwiqzku z zastosowaniem przepis6w o utracie i uzyskaniu dochodu - po ustaleniu, 2e wystqpily okolicznosci, o kt6rych
mowa w art I ust. 4b ustawy.

13 W przypadku zmiany liczby czlonk6w rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie
(tj. domu pomocy spolecznej, mlodzie2owym o6rodku wychowawczym, schronisku dla'nieietnich, zakiadzie poprawczym, areszcie

a takze w szkole wojskowej lub innq szkole, je2eli instytucje te zapewniajq nieodplaine pelne utrzymanie)
albo w pieczy zastgpczej lub zawarcia przez osobg uprawnionq zwiqzku malzenskiego oraz innych zmian majqcych wplyw na praLwo
do Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego, zwlaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiqzku alimentacyjnego-tuU zmiany wysokc,sci
zasqdzonych aliment6w otaz olrzymania aljment6w w okresie pobierania Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawntona
albo jej przedsiawiciel ustawowy s4 obowiqzani niezwlocznie powiadomi6 o tych zmianach organ wla6ciwy wi-erzyciela.

Sledczym, zakladzie karnym,

Niepoinformowanie organu wlaSciwego prowadzqcego postgpowanie w sprawie Swiadczeri z funduszu alimentacyjnego o zmianach,

o kt6rych mowa powyzej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienaleznie pobranych Swiadczei, a w konsekwencji konie'cznolciq ich zwrotu
wraz z odsetkami ustawowymi za op62nienie.
1. OSwiadczenia slu24ce ustaleniu prawa do Swiadczefi z funduszu alimentacyjnego.
(OSwiadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub pelnomocnika osoby uprawnionej do aliment6w)
OSwiadczam, ie:

- powyzsze dane sq prawdziwe,
- zapoznalamlzapoznalem sjQ z warunkami "tJti,:rli"Jri

-

do Swiadczen z funduszu atimentacyjnego,
iosek o Swjadczenia

z funduszu alimentacyjnego, nie
nie przebywa
stytucji zapewniaiqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu
o6rodku wych
nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym,
wojskowej lub
e te zapewniajq nieodplatne peine utrzymanie,
w przypadku Lezyglacjl z kontynuacji nauki.osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych, w kt6rej/kt6rych imieniu ubiegam sig o Swiadczenia
z funduszu alimentacyjnego, zobowiqzujg sig niezwlocznie poinforrhowa6 orga'n przyznajq|y Swiadczenii z fund"uszu a'rimentaiyjnego,
przekazalamlprzekazalem organowi
.egzekucyjnemu wszelkie znane mi informacje niezbgdne do prowadzenia posrepowanta
egzekucyjnego przeciwko dlu2nikowi.

OSwiadczam, 2e iestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoici karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

(miejscowoSi)

(data: dd / mm / rrrr)

-5-

(podpis wnioskodawcy skladajqcego o6wiadczenie)

2. Oswiadczenia slu2qce ustaleniu prawa

do

Swiadczefi z funduszu alimentacyjnego.

(o6wiadcza pelnoletnia osoba uprawniona do aliment6w)

Cl6wiadczam, 2e:

-

-

powy2sze dane sq prawdziwe,
zapoznalamlzapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do Swiadczeh z funduszu alimentacyjnego,
nie pozostaj qw zwiqzku malzehskim ani nie przebywam w instytucji zapewniajqcej calodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy spolecznej,
mlodzie2owym o6rodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, areszcie Sledczym, zakladzie karnym, atakZe
w szkole wojskowej lub innq szkole, jezeli instytucje te zapewniaja nieodplatne pelne utrzymanie,
w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiqzujg sig niezwlocznie poinformowa6 organ przyznajqcy Swiadczenia z funduszu
alimentacyjnego,

przekazalamlprzekazalem organowi egzekucyjnemu wszelkie znane mi informacje niezbgdne do prowadzenia postqpowania
egzekucyjnego przeciwko dlu2nikowi.

Osiwiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnei za zlo2enie falszywego oiwiadczenia.

(data: dd I mm I rrrrl

(miejscowoS6)

(podpis wnioskodawcy skladajqcego oSwiadczenie)

W przypadku zmiany liczby czlonk6w rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniajqcej calodobowe
utrzymanie albo w pieczy zastepczej lub zawarcia przez osobe uprawnionE zwiEzku mal2ehskiego oraz innych zmian
maj4cych wptyw na prawo do Swiadczef z funduszu alimentacyjnego, zwlaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiqzku
alimentacyjnego lub zmiany wysoko6ci zasqdzonych aliment6w oraz otrzymania aliment6w w okresie pobierania Swiadczefi
z l,unduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy sq obowiqzani niezwlocznie powiadomi6
o l:ych zmianach organ wla6ciwy wierzyciela.

Niepoinformowanie organu wla6ciwego prowadzqcego postqpowanie w sprawie Swiadczeri z funduszu alimentacyjnego
o :zmianach, o kt6rych mowa powy2ej, mo2e skutkowa6 powstaniem nienale2nie pobranych Swiadczefi, a w konsekwencji
konieczno6ciq ich zwrotu wrazz odsetkami ustawowymi za op62nienie.
Do wniosku dolqczam nastgpujqce dokumenty:
1)

3)
5)

Otiwiadczam, 2e jestem Swiadomy/fwiadoma odpowiedzialnofci karnej za zloZenie falszywego o{wiadczenia.

(miejscowoS6)

(data: dd / mm / rrtr)

(podpis wnioskodawcy skladajqcego oSwiadczenie)

oSwtADczENrE DoryczAcE FoRMy wyptAcANrA SwrADczEN
Nale2v zaznaczvt tvlko iednE forme przekazvwania Swiadczefi !!!
(niezale2nie od rodzaju, {wiadczenia mogq by6 przekazywane za pomocE tylko jednej formy platnoSci)

lmig i nazwisko -Adres

[]

Proszq o przekazywanie przyznanego Swiadczenia na rachunek bankowy:
(nazwa banku, oddzial)

I

(numer rachunku - 26 cyfr)

Oriwiadczam, ze jestem wla6cicielem / wsp6lwta6cicielem
[l OaUiorg w punkcie kasowym / plac6wce banku:

/

osobq upowaznionq*' do w/w konta bankowego

(nazwa i adres punktu kasowego / placowki banku)

*)

niepotrzebne skreSli6
podpis wnioskodawcy)
6

E{
oSWIADczEN I E WNIoSKoDAWCY
o DocHoDAcH sworcH ALBo cztoNKA RoDzrNY osrAcNtETycH W RoKU KALENDARZOWYM
popRzEDzAJAcyM oKREs SwrRoczrNrowy rNNycrl ru12 oocuoDy poDLEGAJAcE opoDATKowAN tu
NA zASADAcH oKRESlotttvcH w ART. 27, ART.3oB, ART.30c, ART.30E tART.30F
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R, O PODATKU DOCHODOWYM OO OSOE FIZYCZNYCH.

1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko

Serla i nurner dokumentu potwierdzajqcego to2samo6i

1)

I

2, DANE CZI.OI\IKA RODZIT\Y, KTOREGO DOTYCZY OSWIADCZENIE

2)

Nazwisko

Numer PESEL

Seria i numer dokunrentu potwierdzajqcego to2samo56 ',

t)

Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
2) Nie wypelniaj, jeSli o6wiadczenie dotyczy Twoich dochod6w

OSwiadczam, ze Ja albo wyzej wymieniony czlonek rodziny
uzyskat doch6d w

wysokor5ci

(wpisz

doch od

u

z

w roku kalendarzowym
gr

)

zl
z+

z+

4l

z+

z+

z+

Pouczenie
W o5wiadczeniu nalezy wpisai nastgpujqce rodzaje dochod6w niepodlegajqcych opodatkowaniu podatkiem dochooowym
odos6bfizycznych-aft.2pkt4iart. 10ust.3 ustawyzdniaT wrze6nia2007r.o pomocyosobomuprawnionymdoaliment6w
w zwiqzku z arL.3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 Iistopada 2003 r. o Swiadczeniach rodzinnych:
- renty okreSlone w przepisach o zaopatzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypiacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okre6lonych w przepisach
o zaopatrzeniu inwalid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
- Swiadczenie pieni92ne, dodatek kompensacyj ny oraz ryczatt energetyczny okre5lone w przepisach o Swiadczeniu pieniq2ny'm
iuprawnieniach przyslugujqcych 2olnierzom zastQpczej siu2by wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wggla,
kamieniolomach, zaktadach rud uranu i batalionach budowlanvch,
- dodatek kombatancki, ryczah energetyczny idodatek kompensacyjr-ry okre5lone w przepisach o kombatantach oraz niekt6rych
osobach bqdqcych ofiarami represji wojennych i okresu powo1ennego,
,,DruX' iel. 61 819 44-64(6s), rax 67 622 24
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-

Swiadczenie pieniq2ne okreSlone w przepisach o Swiadczeniu pieniq2nym przyslugujqcym osobom deportowanym do pracy
przymusowe1 oraz osadzonym w obozach pracy przez lll Rzeszq Niemieckq Iub Zwiqzek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

-

ryczalt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane pftez osoby, kt6re utracity wzrok w wyniku dzialaf' wojennych w latach
1939-1945 lub eksplozji pozostatych po tej wojnie niewypal6w i niewybuch6w,

kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz czlonk6w
- rentv inwalidzkie z tvtulu inwalidztwa wojennego,
ich rodzin, renty wypadkowe os6b, kt6rych inwalidztwo powstalo w zwiqzku z przymusowym pobytem na robotach
w lll Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagtantcy,
- zasilki chorobowe okre$lone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w oraz w przepisach o systemie ubezpiecze6 spolecznych,
od rzqd6w paistw obcych, organizacji miqdzynarodowych lub
- Srodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane
pochodzqce ze Srodk6w bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
miqdzynarodowych instytucji finansowych,
jednostronnej deklaracji lub um6w zawartych z tymi paristwami, organizacjami lub instytucjamt przez Radq Ministr6w,
wta6ciwego ministra lub agencje rzqdowe, w tym r6wnie2 w przypadkach, gdy przekazanie tych Srodk6w jest dokonywane
dokonywane za po5rednictwem podmiotu upowa2nionego do rozdzielania Srodk6w bezzwrotnej pomocy zagranicznei
na rzecz podmiot6w, ktorym slu2yc ma ta pomoc,

-

nale2no6ci ze stosunku pracy lub z tytulu stypendium os6b lizycznych majqcych miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

polskiej, przebywajqcych czasowo za granicq

- w wysoko6ci

granicami kraju ustalonych dla pracownik6w zatrudnionych
na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r'

-

-

odpowiadajqcej r6wnowarto6ci diet z tytulu podr62y slu2bowej poza
samorzqdowych jednostkach sfery budzetowej

w paristwowych lub

Kodeks pracy,

nale2noSci pieniq2ne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek poiicyjnych
u2ytych poza granicami pahstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sii palrstwa albo pahstw sojuszniczych, misji
pokojowej, akcji zapobie2enia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a tak2e nale2no6ci pieniq2ne wyplacone 2olnierzom, policjantom,
celnikom ipracownikom pelniqcymfunkcje obserwator6ww mis.jach pokojowych organizacji miqdzynarodowych isitwielonarodowych,
naleznoSci pieniq2ne ze stosunku stu2bowego otrzymywane w czasie slu2by kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Paristwowej
Stra2y Pozainej, Stra2y Granicznej, Biura Ochrony Rzqdu i Slu2by Wiqziennej obliczone za okres, w kt6rym osoby te uzyskaly doch6d,

-

dochody czlonk6w rolniczych sp6ldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej sp6ldzielni produkcyjnej, pomniejszone

-

alimenty na rzecz dzieci,
stvpendia doktoranckie pftyznane na podstawie arr.209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym
i nauce, aIak2e - zgodnie z przepisem przej5ciowym: art. 336 pkt 1 ustawy o ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajqce
ustawg - Prawo o szkolnictwie wy2szym inauce - dotychczasowe stypendia doktoranckie okre6lone w art.200 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy2szym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r'
o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przYznane uczniom lub studentom,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od os6b fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujqce czynno6ci
zwiqzane z pelnieniem obowiqzk6w spolecznych i obywatelskich,
nale2noSci pieniq2ne otrzymywane z tytulu wynajmu pokoi goScinnych w budynkach mieszkalnych polo2onych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywajqcym na wypoczynku oraz uzyskane z tytu'lu wy2ywienia tych osob,
dodatki za lajne nauczanie okre5lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
dochody uzyskane z dzialalno|ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
okre6lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniq2ne za deputaty wgglowe okreSlone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji iprywatyzacji

-

o skladki na ubezpieczenia spoleczne,

przedsiqbiorstwa pa6stwowego,,Polskie Koleje Pahstwowe",
ekwiwalenty z tytulu prawa do bezplatnego wqgla okreSlone w przepisach o restrukturyzacji g6rnictwa wqgla kamiennego

w latach 2003 -

2006,

Swiadczenia okre5lone w przepisach o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane zagranicqRzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zaplacone za granicq Rzeczypospolitej Polskiej:
podatek dochodowy oraz sktadki na obowiqzkowe ubezpieczenie spoteczne i obowiqzkowe ubezpieczenie zdrowotne,
renty okre6lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich ze Srodk6w pochodzqcych z Sekcji Gwarancji

Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej oraz

w

przepisach

o wspieraniu rozwoju

obszar6w wiejskich

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich,
zaliczkq alimentacyjnq okre6lonq w przepisach o postqpowaniu wobec dluznik6w alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
Swiadczenia pienig2ne wyp{acane w przypadku bezskuteczno6ci egzekucji aliment6w,
pomoc marelatnq o charakterze socjalnym okre6lonq w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie o6wiaty

z udzialem Srodk6w Europejskiego

-

-

orazSwiadczenia,okt6rychmowawart.86ust. lpktl-3i5orazart.212ustawyzdnta20 lipca2018r.-Prawooszkolnictwie

wy2szym inauce, a takze - zgodnie z przepisem przej6ciowym: art.336 pkt 2 ustawy z dnia 3lipca 2018 r. Przepisy
wprowadzajqce ustawg - Prawo o szkolnictwie wy2szym inauce - dotychczasowq pomoc materialnq okre6lonq w art. 173
ust. 1pkt1,2iB,art. 173a,art. 199ust. 1pktl,2i4iart.199austawyzdnia27 lipca2005r,-Prawooszkolnictwiewy2szym,
kwoty otrzymane na podstawie art.21f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os6b fizycznych,
Swiadczenie pieniq2ne okre$lone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o dzialaczach opozycji antykomunistycznei oraz osobach
represjonowanych z powod6w politycznych,
Swiadczenie rodzicielskie,
zasilek macierzyhski, o kt6rym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnik6w,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze 5rodk6w Unii Europejskiei.

przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r' o podatku
dochodowym od os6b fizycznych, pomniejszone o sktadki na ubezpieczenia spoleczne oraz skiadki na ubezpieczenia zdrowotne.

U'WAGA!

-

dochody z gospodarstwa rolnego wykazuje siq w zalqczniku o wielko6ci gospodarstwa wyrazonej w hektarach przeliczeniowych,
informacjq o kwotach otrzymanych na podstawie art.27f ust. 8-10 z dnia 26 lipca 1991 r. organ wla6ciwy pozyskuje we wlasnym
zakresie za poSrednictwem system6w teleinformatycznych.

OSwiadczam, 2e jestem 6wiadomy/Swiadoma odpowiedzialno6ci karnei za zlo2enie falszywego o{wiadczenia.

(miejscowo56)

(data: dd I mm I rrrl

(podpis wnioskodawcy
sktadajqcego oSwiadczenie)

4
OSWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU I SYTUACJI
EKONOMICZNEJ OSOB ZOBOWTAZANYCH WZGLEDEM OSOBY UPRAWNTONEJ DO ALIMENTACJ|,
INNYCH NIZ DI.UZNIK ALIMENTACYJNY
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko

Numer PESEL

Seria inumer dokumentu potwierdzajqcego to2samo56

1)

1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

O6wiadczam , 2e do alimentacji sq zobowiqzani:

Wpisz znane Tobie informacje dotyczqce: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wieku, zatrudnienia oraz sytuacji
ekonomicznej os6b zobowiqzanych do alimentacji, innych ni2 dlu2nik alimentacyjny.

O{wiadczam, 2e jestem Swiadomy/Swiadoma odpowiedzialnoici karnei za zlo2enie falszywego o{wiadczenia.

(miejscowo56)

,,DruX"

tel

61 819-44€4(65),fax61622 24

(data: dd I mm I rrr\
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(podpis wnioskodawcy
skladajqcego o5wiadczenie)

oSwreDczENrE
Ja, nizej podpisana

syn/corka.

wodzonyla

w

..przy ul, ,..

zamteszkala/y

oSwiadczam,2e zostalam poinformowana , ri jeheli w trakcie otrzymywania Swradczeh z
funduszu alimentacyjnego pobiorg zalegle lub biez4ce alimenty od osoby zobowiqzanej
Wyrokiem S4dowym, Komornika S4dowego lub instytucji zagranicznej, kt6ra
wyegzekwowaLa alimenty od dluznika to Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego bgd4
nienaleZnie oobrane.

dnia..
InleJscolvosc

podpis zainteresowanego

