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WźIŻSEKĆŻĆUSTALEźIEĆżRAWAĆśŻĆ WIAśŚZE ĆZĆFUźśUSZUĆALIMEźTAŚYJźEGŻ 

źAĆŻKRESĆ WIAśŚZEźIŻWYĆ2ę15Ę2ę16 
 
Śz ĆI. 

 
1.ĆśaneĆosobyĆubiegaj cejĆsi ĆoĆ wiadczenia2) 

 

Imi ĆiĆźazwisko 

Numer Pesel3) 
 

Data urodzenia 

Stan cywilny:     PANNA  /  KAWALER 
                         ZAM źAĆĆĘĆĆ ŻźATY 
                         SEPARACJA 
                         ROZWIEDZIONA / Y 
                         WDOWA  /  WDOWIEC 

Obywatelstwo 

Telefon  

 Adres zameldowania 

 
ul. ..................................................................... nr ........./..........miasto...............................kod........................ 

 Adres zamieszkania4)
 

 
ul. ..................................................................... nr ........./..........miasto...............................kod........................ 

 
 

 
2.ĆWnosz ĆoĆustalenieĆprawaĆdoĆĆ wiadcze ĆzĆfunduszuĆalimentacyjnegoĆnaĆosobyĆuprawnioneń 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby uprawnionej  PESEL3) 
Rodzaj szkoły lub szkoły wyższej, do której 

uczęszcza osoba uprawniona  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
 
 
3.ĆśaneĆczłonkówĆrodziny,ĆwĆtymĆdzieciĆdoĆuko czeniaĆ25Ćlat,Ćje eliĆpozostaj ĆnaĆutrzymaniuĆrodziców, 
aĆtak eĆdziecka,ĆktóreĆuko czyłoĆ25.ĆrokĆ yciaĆotrzymuj cegoĆ wiadczeniaĆzĆfunduszuĆalimentacyjnego 
lubĆ legitymuj cegoĆ si Ć orzeczeniemĆ oĆ znacznymĆ stopniuĆ niepełnosprawno ci,Ć je eliĆ wĆ zwi zku 
zĆ t Ć niepełnosprawno ci Ć przysługujeĆ wiadczenieĆ piel gnacyjne;Ć doĆ członkówĆ rodzinyĆ nieĆ zaliczaĆ si Ć
dzieckaĆ pozostaj cegoĆ podĆ opiek Ć opiekunaĆ prawnego,Ć dzieckaĆ pozostaj cegoĆ wĆ zwi zkuĆmał e skim, 
aĆ tak eĆ rodzicaĆ osobyĆ uprawnionejĆ zobowi zanegoĆ tytułemĆ wykonawczymĆ pochodz cymĆ lubĆ
zatwierdzonymĆprzezĆs dĆdoĆalimentówĆnaĆjejĆrzecz. 

Organ wła ciwy  wierzyciela1) realizujący 
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

  
MiejskiĆŻ rodekĆżomocyĆSpołecznej 

wĆRudzieĆ l skiej 
ul. Markowej 20 

41-7ęŃĆRudaĆ l ska 
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W skład rodziny wchodzą: 
 
            WNIOSKODAWCA 
1. .................................................................................................................................................................. 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                          
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
2................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa        
 
.................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
3................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa        
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
4.................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa          
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
5.................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa  
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
6................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa  
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
7................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa  
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
8................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa  
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy 
 
9................................................................................................................................................................... 
                 imię i nazwisko                                      data urodzenia                                         stopień pokrewieństwa  
 
..................................................................................................................................................................... 
                     PESEL3             urząd skarbowy                 

        
4. Inne dane 
 
4.1. Łączna  kwota alimentów wiadczonych na rzecz innych osób w roku* ………………………wyniosła ……… zł …… gr           
 
4.2. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres wiadczeniowy lub po tym roku nastąpiła/nie nastąpiła**                     
utrata dochodu*** 
 
4.3. W roku kalendarzowym poprzedzającym okres wiadczeniowy lub po tym roku nastąpiło/nie nastąpiło** uzyskanie 
dochodu**** 
  
* wpisać rok, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny 
** niepotrzebne skre lić 
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*** Utrata dochodu, zgodnie z art.2 pkt 17 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (śz.U. z 2012 r., poz. 1228               
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oznacza utratę dochodu spowodowaną: 
 
- uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, a także emerytury 
lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, 
wyrejestrowaniem pozarolniczej działalno ci gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
 
 
**** Uzyskanie dochodu zgodnie z art.2 pkt 18 ustawy oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 
 
- zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego,          
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą 
gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalno ci gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, wiadczenia rehabilitacyjnego                      
lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
 
 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
Śz ĆII. 
 
1.ĆŻ wiadczeniaĆsłu ceĆustaleniuĆprawaĆdoĆ wiadcze ĆzĆfunduszuĆalimentacyjnego 

  (o wiadcza przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik osoby uprawnionej do alimentów) 
 
O wiadczam, że: 
 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do wiadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
- osoba/y uprawniona/e, w której/których imieniu ubiegam się o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego,  

nie pozostaje w związku małżeńskim ani nie przebywa w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie, tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym o rodku 
wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie ledczym, zakładzie karnym, zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje            
te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

 
………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 

- osoba/y uprawniona/e, w której/których imieniu której ubiegam się o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego                  
w kolejnym roku szkolnym lub akademickim będzie uczyć się w szkole lub w szkole wyższej, 

- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki osoby/osób uprawnionej/nych, w której/których imieniu ubiegam się                 
o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązuję się niezwłocznie poinformować organ przyznający 
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

 
………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
 
2.ĆŻ wiadczeniaĆsłu ceĆustaleniuĆprawaĆdoĆ wiadcze ĆzĆfunduszuĆalimentacyjnego 
     (o wiadcza pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów) 
 
O wiadczam, że: 
 
- powyższe dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do wiadczeń z funduszu alimentacyjnego, 
- nie pozostaję w związku małżeńskim ani nie przebywam w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,          

tj. domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym o rodku wychowawczym, 
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie ledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-
leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają 
nieodpłatnie pełne utrzymanie. 

 
………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 
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O wiadczam, że: 
- w kolejnym roku szkolnym lub akademickim będę uczyć się w szkole lub w szkole wyższej, 
- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowiązuję się niezwłocznie poinformować organ przyznający 

wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. 
 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
Śz ĆIII.Ć 
 
O wiadczam, że: 
przekazałem/am organowi egzekucyjnemu wszelkie znane mi informacje niezbędne do prowadzenia postępowania 
egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi 
 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
O wiadczam, że do alimentacji zobowiązani są: 
 
1) ............................................................................................................................. ...................

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

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

........................................................................................................  
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja  ekonomiczna) 

 
2) ................................................................................................................................................

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

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

........................................................................................................  
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja  ekonomiczna) 

 
3) ............................................................................................................................. ...................

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

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

........................................................................................................ 
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja  ekonomiczna) 

 
4) ...................................................................................................... ..........................................

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

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

........................................................................................................  
(imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, zatrudnienie, sytuacja  ekonomiczna) 

 
 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
 
 
WĆ przypadkuĆ zmianyĆ liczbyĆ członkówĆ rodziny,Ć umieszczeniaĆ osobyĆ uprawnionejĆ wĆ instytucjiĆ zapewniaj cejĆ
całodoboweĆutrzymanieĆalboĆwĆpieczyĆzast pczejĆlubĆzawarciaĆprzezĆosob Ćuprawnion Ćzwi zkuĆmał e skiegoĆorazĆ
innychĆzmianĆmaj cychĆwpływĆnaĆprawoĆdoĆ wiadcze ĆzĆfunduszuĆalimentacyjnego,ĆzwłaszczaĆuzyskaniaĆdochodu,Ć
uchyleniaĆ obowi zkuĆ alimentacyjnegoĆ lubĆ zmianyĆ wysoko ciĆ zas dzonychĆ alimentówĆ orazĆ otrzymaniaĆ alimentów               
wĆ okresieĆ pobieraniaĆ wiadcze Ć zĆ funduszuĆ alimentacyjnegoĆ osobaĆ uprawnionaĆ zobowi zanaĆ jestĆ niezwłocznieĆ
powiadomi ĆoĆtychĆzmianachĆorganĆwła ciwyĆwierzyciela.Ć 
 
źiepoinformowanieĆ organuĆ wła ciwegoĆ prowadz cegoĆ post powanieĆ wĆ sprawieĆ wiadcze Ć zĆ funduszuĆ
alimentacyjnegoĆ oĆ zmianach,Ć oĆ którychĆ mowaĆ powy ejĆ mo eĆ skutkowa Ć powstaniemĆ nienale nieĆ pobranychĆ
wiadcze ĆzĆfunduszuĆalimentacyjnego,ĆaĆwĆkonsekwencjiĆkonieczno ci ĆichĆzwrotu.    

     
 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 
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śo wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) .......................................................................................................................... ........................ 
3) ..................................................................................................................................................  
4) .......................................................................................................................... ........................ 
5) .......................................................................................................................... ........................ 
6) .................................................................................................................................................. 
7) .......................................................................................................................... ........................ 
8) ..................................................................................................................................................  
 

 
Pouczenie 

 
 
1. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie 

tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna                            
(art. 2 pkt 11 ustawy). 

 
2. wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku życia albo,                     

w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 25. roku życia, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno ci – bezterminowo (art. 9 ust. 1 ustawy). 

 
3. wiadczenie z funduszu alimentacyjnego nie przysługuje (art. 10 ust. 2 ustawy), jeżeli osoba uprawniona: 
 

1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej; 
2) zawarła związek małżeński. 
 

4. Zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego za złożenie fałszywego o wiadczenia grozi kara pozbawienia wolno ci                      
do lat 3. 

 
5. Nienależnie pobranym wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy) są: 
 
- wypłacone mimo zaistnienia okoliczno ci powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty wiadczenia        

w cało ci lub w czę ci, 
- przyznane lub wypłacone w przypadku wiadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te wiadczenia, 
- wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważno ć decyzji 

przyznającej wiadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą wiadczenie                      
i odmówiono prawa do wiadczenia,  

- wypłacone, w przypadku, gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejno cią 
okre loną w art. 28 ustawy, zaległe lub bieżące alimenty, do wysoko ci otrzymanych w tym okresie alimentów. 

 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
 
 

 
Ż wiadczam,Ć eĆjestemĆ wiadomyĆĘĆ wiadomaĆ 

odpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 
 
 

………………………………………………………………………………… 
(data, podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

 
 
 
 
1) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsce jej pobytu. 

2) Wypełnia pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 
jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, a przypadku niepełnoletniej osoby uprawnionej do alimentów jej przedstawiciel ustawowy. 

3) W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu       
potwierdzającego tożsamość. 

4) Wpisać miejscowość, ulicę, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, pocztę.  
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INFORMACJE DODATKOWE -  
dane uzupełniające wniosek  

 
 
Proszę o przekazanie wiadczeń z funduszu alimentacyjnego na konto bankowe prowadzone przez bank: 

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

                           
 

     

 
 

......................................................... 
                (data, podpis osoby ubiegającej) 

 

Ż WIAśŚZEźIEĆWźIŻSKŻśAWŚY 
 
W związku z art. 75 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego oraz zgodnie z art. 233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego, świadomy/świadoma 
odpowiedzialności karnej, za podanie w niniejszym postępowaniu nieprawdy, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych 

w nim zamieszczonych.  Oświadczam jednocześnie, że jest mi znana treść art. 233 § 1-3 i 6 kodeksu karnego. 
 
Art.Ć 233Ć §Ć 1ńĆ Kto,Ć składaj cĆ zeznanieĆ maj ceĆ słu y Ć zaĆ dowódĆ wĆ post powaniuĆ s dowymĆ lubĆ wĆ innymĆ post powaniuĆ
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd ĆlubĆzatajaĆprawd ĆpodlegaĆkarzeĆpozbawieniaĆwolno ciĆdoĆlatĆ3. 
 Art.Ć233Ć§Ć2ńĆWarunkiemĆodpowiedzialno ciĆjest,ĆabyĆprzyjmuj cyĆzeznanie,Ćdziałaj cĆwĆzakresieĆswoichĆuprawnie ,ĆuprzedziłĆ
zeznaj cegoĆĆoĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆfałszyweĆzeznanieĆlubĆodebrałĆodĆniegoĆprzyrzeczenie. 
Art.Ć233Ć§Ć3ńĆźieĆpodlegaĆkarze,Ćkto,ĆnieĆwiedz cĆoĆprawieĆodmowyĆzeznaniaĆlubĆodpowiedziĆnaĆpytaniaĆskładaĆfałszyweĆzeznanie 
zĆobawyĆprzedĆodpowiedzialno ci Ćkarn Ćgro c ĆjemuĆsamemuĆlubĆjegoĆnajbli szym. 
Art. 233 § 6: Przepisy § 1-3ĆorazĆ5ĆstosujeĆsi ĆodpowiednioĆdoĆosoby,ĆktóraĆskładaĆfałszyweĆo wiadczenie,Ćje eliĆprzepisĆustawyĆ
przewidujeĆmo liwo ĆodebraniaĆo wiadczeniaĆpodĆrygoremĆodpowiedzialno ciĆkarnej. 
 
O wiadczam, że zamieszkuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres wiadczeniowy, w którym otrzymuję wiadczenia                  
z funduszu, chyba, że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.   

  
 

Ż WIAśŚZEźIEĆŚZŁŻźKAĆRŻśZIźYĆŻĆWYSŻKŻ ŚIĆśŻŚHŻśUĆźIEżŻśLEGAJ ŚEGŻĆŻżODATKOWANIU,  
KTÓRYĆZŻSTAŁĆUZYSKAźYĆWĆRŻKUĆKALEźśARZŻWYMĆżŻżRZEśZAJ ŚYMĆŻKRESĆ WIAśŚZEźIŻWY 

Pouczenie 

 
Ż wiadczenieĆ obejmujeĆ nast puj ceĆ dochodyĆ wĆ zakresieĆ niepodlegaj cymĆ opodatkowaniuĆ podatkiemĆ dochodowymĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
(art. 2 pkt 4  ustawy z dniaĆ7Ćwrze niaĆ2ęę7Ćr.ĆoĆpomocyĆosobomĆuprawnionymĆdoĆalimentówĆ(śz.ĆU.ĆzĆ2ę12Ćr.Ćpoz.Ć1228,ĆzĆpó n.Ć
zm.)ĆwĆzwi zkuĆzĆart.Ć3ĆpktĆ1Ćlit.ĆŚĆustawyĆzĆdniaĆ28ĆlistopadaĆ2ęę3Ćr.ĆoĆ wiadczeniachĆrodzinnychĆ(śz.ĆU.ĆzĆ2ę15Ćr.ĆĆpoz.Ć114): 
 
 renty okre lone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznawane na zasadach okre lonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 

oraz ich rodzin, 
 wiadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny okre lone w przepisach o wiadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby 

wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny okre lone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, 
 wiadczenie pieniężne okre lone w przepisach o wiadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy 

przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
 emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów                         

i niewybuchów, 
 renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których 

inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 
 zasiłki chorobowe okre lone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
 rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, 

pochodzące ze rodków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami 
przez Radę Ministrów, wła ciwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazywanie tych rodków jest dokonywane za po rednictwem 
podmiotu upoważnionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 

 nale no ciĆzeĆstosunkuĆpracyĆ lubĆzĆtytułuĆstypendiumĆosóbĆfizycznychĆmaj cychĆmiejsceĆzamieszkaniaĆnaĆterytoriumĆRzeczypospolitejĆżolskiej,Ćprzebywaj cychĆ
czasowoĆzaĆgranic Ć– wĆwysoko ciĆodpowiadaj cejĆrównowarto ciĆdietĆzĆtytułuĆpodró yĆsłu bowejĆpozaĆgranicamiĆkrajuĆustalonychĆdlaĆpracownikówĆzatrudnionych 
wĆpa stwowychĆlubĆsamorz dowychĆjednostkachĆsferyĆbud etowejĆnaĆpodstawieĆustawyĆzĆdniaĆ26ĆczerwcaĆ1Ń74Ćr. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94          
zĆpó n.Ćzm.), 

 należno ci pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu 
udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu albo ich skutkom, a także 
należno ci pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych 
i sił wielonarodowych, 

 należno ci pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, 
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Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne, 
 alimenty na rzecz dzieci, 

 stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach          
iĆtytuleĆwĆzakresieĆsztukiĆ(śz.ĆU.ĆźrĆ65,Ćpoz.Ć5Ń5ĆzĆpó n.Ćzm.),ĆstypendiaĆdoktoranckieĆokre lone w art. 200 ustawy z dn.27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wy szymĆ(śz.ĆU.ĆźrĆ164Ćpoz.Ć1365,ĆzĆpó n.Ćzm.),ĆstypendiaĆsportoweĆprzyznaneĆnaĆpodstawieĆustawyĆzĆdniaĆ25ĆczerwcaĆ2ę12Ćroku.  o sporcie (Dz. U. Nr 127,          
poz.Ć857,ĆzĆpó n.Ćzm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynno ci związane z pełnieniem obowiązków 
społecznych i obywatelskich, 

 należno ci pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi go cinnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom 
przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 

 dodatki za tajne nauczanie okre lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (śz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 
 dochody uzyskane z działalno ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej okre lonej w przepisach o specjalnych 

strefach ekonomicznych, 
 ekwiwalentyĆpieni neĆ zaĆ deputatyĆw gloweĆokre loneĆwĆprzepisachĆoĆ komercjalizacji,Ć restrukturyzacjiĆ iĆ prywatyzacjiĆ przedsi biorstwaĆpa stwowegoĆ „żolskieĆ

KolejeĆża stwowe”, 
 ekwiwalentyĆzĆtytułuĆprawaĆdoĆbezpłatnegoĆw glaĆokre loneĆwĆprzepisachĆoĆrestrukturyzacjiĆgórnictwaĆw glaĆkamiennegoĆwĆlatachĆ2ęę3-2006, 
 wiadczenia okre lone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 

 dochodyĆuzyskiwaneĆpozaĆgranic ĆRzeczypospolitejĆżolskiej,ĆpomniejszoneĆodpowiednioĆoĆzapłaconeĆzaĆgranic ĆRzeczypospolitejĆżolskiejńĆpodatekĆdochodowyĆorazĆ
składkiĆnaĆobowi zkoweĆubezpieczenieĆspołeczneĆiĆobowi zkoweĆubezpieczenieĆzdrowotne, 

 renty okre lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

 pomoc materialną o charakterze socjalnym okre loną w art. 90c ust. 2 , ustawy z dnia 07 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (śz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pózn. 
zm.) oraz pomoc materialną okre loną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 , art. 173a, art. 199 ust 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –          
Prawo                                o szkolnictwie wyższym. 

 
Stypendia,ĆoĆktórychĆmowaĆwĆpouczeniu,ĆktóreĆpowinnyĆby ĆwykazaneĆjakoĆdochódĆniepodlegaj cyĆopodatkowaniu to m.in.: 
a) stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach          

i tytule w zakresie sztuki 
b) stypendiaĆdoktoranckieĆokre loneĆwĆart.Ć200 ustawy z dn.27 lipca 2005 r. – prawoĆoĆszkolnictwieĆwy szym 
c) z ustawy z dn.27 lipca 2005 r. – prawoĆoĆszkolnictwieĆwy szymĆ,Ćtak eĆstypendiaĆoĆcharakterzeĆĆsocjalnym,ĆtakieĆjakń 

- stypendiumĆsocjalne,ĆstypendiumĆspecjalneĆdlaĆosóbĆniepełnosprawnychĆiĆzapomogi,  
-stypendiaĆdotycz ceĆstudentówĆwynikaj ceĆzĆart.Ć173Ćww.\ ustawy, 
-stypendiumĆdotycz ceĆdoktorantówĆwynikaj ceĆzĆart.Ć1ŃŃĆwwĆustawy, 
-pomocĆmaterialnaĆdlaĆdoktorantów,ĆprzyznawanaĆzgodnieĆzĆart.1ŃŃaĆwwĆustawyĆprzezĆjednostkiĆsamorz duĆterytorialnegoĆnaĆzasadachĆokre lonychĆwĆartykuleĆ
173a ww ustawy, 

d)   okresowe stypendia sportowe, o których mowa w art. 31 i 32 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
e)ĆĆĆstypendiumĆszkolneĆorazĆzasiłekĆszkolnyĆ(tj.ĆstypendiaĆmaterialneĆoĆcharakterzeĆsocjalnym)Ćwynikaj ceĆzĆustawyĆzĆdniaĆ7Ćwrze niaĆ1ŃŃ1Ćr.ĆoĆsystemieĆo wiaty. 

 
 

Ż wiadczenieĆka degoĆpełnoletniegoĆczłonkaĆrodzinyĆoĆdochodzieĆniepodlegaj cymĆ
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  

osi gni tymĆwĆrokuĆkalendarzowymĆpoprzedzaj cymĆokres wiadczeniowy. 
 
 
I. Ja ....................................................................................................................... ....................... 

(imię i nazwisko) 
 

O wiadczam, że w roku kalendarzowym 2014 uzyskałam/łem dochód w wysoko ci..................................zł z tytułu: 

  
 1. Utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *)................................................................................ .........zł 
     (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych.................................................................................)  

 

 2. stypendium ............................................................................................................... ................... 

 3. alimentów przekazywanych bezpo rednio..............................................................................................  

 4. alimentów wyegzekwowanych przez komornika  ............................................................................... ...... 

 5. deputatów ..................................................................................................................................  

 6. diet ..................................................................................................................... ..................... 

 7. inne ..................................................................................................................... ..................... 

*12x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy x kwota miesięcznego dochodu z 1ha przeliczeniowego ogłaszana  
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Ż wiadczam,Ć eĆwĆ rokuĆ2ę14Ćosi gałemĘamĘnieĆosi gałemĘamĆ ĆdochodyĆpozaĆ granicamiĆRzeczypospolitejĆżolskiejĆwĆwysoko ciĆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Ż wiadczam,Ć eĆ poĆ rokuĆ 2ę14Ć osi gałemĘamĘnieĆ osi gałemĘosi gałamĆ dochodyĆ pozaĆ granicamiĆ RzeczypospolitejĆ żolskiejĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
wĆokresieĆodĆ……………………………………………………………………………..…………ĆdoĆ……………………………………………………………….……………..….. 
 

JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 
 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
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II. Ja ...................................................................................................................... ........................ 

(imię i nazwisko) 
 

O wiadczam, że w roku kalendarzowym 2014 uzyskałam/łem dochód w wysoko ci..................................zł z tytułu: 

  
 1. Utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *)................................................................................ .........zł 
     (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych.................................................................................)  

 

 2. stypendium ............................................................................................................... ................... 

 3. alimentów przekazywanych bezpo rednio..............................................................................................  

 4. alimentów wyegzekwowanych przez komornika  ............................................................................... ...... 

 5. deputatów ...................................................................................................................... ............ 

 6. diet ............................................................................................................. ............................. 

 7. inne ..................................................................................................................... ..................... 

*12x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy x kwota miesięcznego dochodu z 1ha przeliczeniowego ogłaszana  
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Ż wiadczam,Ć eĆwĆ rokuĆ2ę14Ćosi gałemĘamĘnieĆosi gałemĘamĆ ĆdochodyĆpozaĆ granicamiĆRzeczypospolitejĆżolskiejĆwĆwysoko ciĆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Ż wiadczam,Ć eĆ poĆ rokuĆ 2ę14Ć osi gałemĘamĘnieĆ osi gałemĘosi gałamĆ dochodyĆ pozaĆ granicamiĆ RzeczypospolitejĆ żolskiejĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
wĆokresieĆodĆ……………………………………………………………………………..…………ĆdoĆ……………………………………………………………….……………..….. 
 

JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 
 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
 
 
 
 
 
III.Ja ...................................................................................................................... ........................ 

(imię i nazwisko) 
 

O wiadczam, że w roku kalendarzowym 2014 uzyskałam/łem dochód w wysoko ci..................................zł z tytułu: 

  
 1. Utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *)................................................................................ .........zł 
     (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych.................................................................................)  

 

 2. stypendium ............................................................................................................... ................... 

 3. alimentów przekazywanych bezpo rednio...................................................................................... ........ 

 4. alimentów wyegzekwowanych przez komornika  ..................................................................................... 

 5. deputatów ................................................................................................................ .................. 

 6. diet ........................................................................................... ............................................... 

 7. inne ..................................................................................................................... ..................... 

*12x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy x kwota miesięcznego dochodu z 1ha przeliczeniowego ogłaszana  
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Ż wiadczam,Ć eĆwĆ rokuĆ2ę14Ćosi gałemĘamĘnieĆosi gałemĘamĆ ĆdochodyĆpozaĆ granicamiĆRzeczypospolitejĆżolskiejĆwĆwysoko ciĆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Ż wiadczam,Ć eĆ poĆ rokuĆ 2ę14Ć osi gałemĘamĘnieĆ osi gałemĘosi gałamĆ dochodyĆ pozaĆ granicamiĆ RzeczypospolitejĆ żolskiejĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
wĆokresieĆodĆ……………………………………………………………………………..…………ĆdoĆ……………………………………………………………….……………..….. 
 

JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 
 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
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IV. Ja ...................................................................................................................... ....................... 

(imię i nazwisko) 
 

O wiadczam, że w roku kalendarzowym 2014 uzyskałam/łem dochód w wysoko ci..................................zł z tytułu: 

  
 1. Utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *)................................................................................ .........zł 
     (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych.................................................................................)  

 

 2. stypendium ............................................................................................................... ................... 

 3. alimentów przekazywanych bezpo rednio..................................................................................... ......... 

 4. alimentów wyegzekwowanych przez komornika  ..................................................................................... 

 5. deputatów ................................................................................................................ .................. 

 6. diet .......................................................................................................................................... 

 7. inne ..................................................................................................................... ..................... 

*12x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy x kwota miesięcznego dochodu z 1ha przeliczeniowego ogłaszana  
w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Ż wiadczam,Ć eĆwĆ rokuĆ2ę14Ćosi gałemĘamĘnieĆosi gałemĘamĆ ĆdochodyĆ pozaĆ granicamiĆRzeczypospolitejĆżolskiejĆwĆwysoko ciĆ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
Ż wiadczam,Ć eĆ poĆ rokuĆ 2ę14Ć osi gałemĘamĘnieĆ osi gałemĘosi gałamĆ dochodyĆ pozaĆ granicamiĆ RzeczypospolitejĆ żolskiejĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
w okresieĆodĆ……………………………………………………………………………..…………ĆdoĆ……………………………………………………………….……………..….. 
 

JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 
 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
 
 
 

Ż wiadczenieĆka degoĆpełnoletniegoĆczłonkaĆrodziny,Ćrozliczaj cegoĆsi ĆnaĆpodstawieĆ
przepisówĆoĆzryczałtowanymĆpodatkuĆdochodowymĆodĆniektórychĆprzychodówĆosi gni tychĆ

przez osobyĆfizyczne,ĆoĆdochodzieĆosi gni tymĆwĆrokuĆkalendarzowymĆ 
poprzedzaj cymĆokresĆ wiadczeniowy 

 
 
 
I. Ja  ...................................................................................................................... ........................ 
                                              (imię i nazwisko) 
prowadzę działalno ć gospodarczą  na zasadach: - ogólnych/ zryczałtowanych/ karty podatkowej/ nie prowadzę 
działalno ci gospodarczej *.  
                  
O wiadczam, że w 2014 roku uzyskałem/am dochód z działalno ci gospodarczej rozliczanej na zasadach: 
a) ryczałt  ewidencjonowany 

b) karta podatkowa 
 1.  Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4, wyniósł   ..................................................................zł, 
 2.  Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły..................................................................zł,  

3.  Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne     .........................................................................zł,  
4.  Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł    .................................................................zł.  

 
 

JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 
 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
 
*) właściwe podkreślić  
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II. Ja  ..................................................................................................................... ........................ 
                                              (imię i nazwisko) 
prowadzę działalno ć gospodarczą  na zasadach: - ogólnych/ zryczałtowanych/ karty podatkowej/ nie prowadzę 
działalno ci gospodarczej *.  
                  
O wiadczam, że w 2014 roku uzyskałem/am dochód z działalno ci gospodarczej rozliczanej na zasadach: 
c) ryczałt  ewidencjonowany 

d) karta podatkowa 
 1.  Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4, wyniósł   ..................................................................zł, 
 2.  Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły...................................................................zł,  

3.  Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne     ..........................................................................zł,  
4.  Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł    ..................................................................zł.  

 
JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 

 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
 
*) właściwe podkreślić  
 
III. Ja  .................................................................................................................... ......................... 
                                              (imię i nazwisko) 
prowadzę działalno ć gospodarczą  na zasadach: - ogólnych/ zryczałtowanych/ karty podatkowej/ nie prowadzę 
działalno ci gospodarczej *.  
                  
O wiadczam, że w 2014 roku uzyskałem/am dochód z działalno ci gospodarczej rozliczanej na zasadach: 
e) ryczałt  ewidencjonowany 

f) karta podatkowa 
 1.  Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4, wyniósł   ..................................................................zł, 
 2.  Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły...................................................................zł,  

3.  Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne     ..........................................................................zł,  
4.  Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł    ..................................................................zł.  

 
JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 

 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
 
*) właściwe podkreślić 
  
IV. Ja  ................................................................................................................ ............................ 
                                              (imię i nazwisko) 
prowadzę działalno ć gospodarczą  na zasadach: - ogólnych/ zryczałtowanych/ karty podatkowej/ nie prowadzę 
działalno ci gospodarczej *.  
                  
O wiadczam, że w 2014 roku uzyskałem/am dochód z działalno ci gospodarczej rozliczanej na zasadach: 
g) ryczałt  ewidencjonowany 

h) karta podatkowa 
 1.  Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4, wyniósł   ..................................................................zł, 
 2.  Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły...................................................................zł,  

3.  Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne     ..........................................................................zł, 
4.  Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł    ..................................................................zł.  

 
JestemĆ wiadomaĘyĆodpowiedzialno ciĆkarnejĆzaĆzło enieĆfałszywegoĆo wiadczenia. 

 
 

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

         podpis osoby składającej o wiadczenie 
 
*) właściwe podkreślić  
 

AśRESYĆURZ śÓWĆSKARBŻWYŚH 

w których pełnoletni członkowie rodziny dokonali rozliczenia dochodu uzyskanego w kalendarzowym poprzedzającym 
okres wiadczeniowy: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
 

SYTUAŚJAĆZAWŻśŻWAĆĆżEŁźŻLETźIŚHĆŚZŁŻźKÓWĆRŻśZIźY 

 
Należy wpisać chronologicznie przebieg pracy zawodowej i okresy zatrudnienia w poszczególnych zakładach pracy         
na podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą, zlecenia, o dzieło, prowadzenie pozarolniczej działalno ci 
gospodarczej oraz uzyskania renty, emerytury, renty rodzinnej, socjalnej, zasiłku przedemerytalnego, wiadczenia 
przedemerytalnego oraz okresy pozostawania bez pracy lub inne ka dejĆ pełnoletniej osoby w rodzinie –               
od stycznia 2014 roku do chwili obecnej. 

 
 

 
Imi ĆiĆnazwiskoĆĆ
pełnoletniegoĆ 

członkaĆrodziny 

źazwaĆzakładuĆĆpracyĆlubĆĆ ródło,ĆzĆktóregoĆ
otrzymywanoĘotrzymujeĆsi ĆĆ wiadczeniaĆ(np.Ć

renta, emerytura,ĆĆdziałalno ĆgospodarczaĆitp.)Ć
oraz fakt pozostawania bez pracy. 

Forma umowy (np.        
oĆprac ,Ćzlecenie,ĆoĆ

dzieło) 

Okres  zatrudnienia, pobierania 
innychĆĆ wiadcze ĆlubĆpozostawaniaĆ

bez pracy 
(odĆ…ĆdoĆ…) 
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IźFŻRMAŚJAĆśŻTYŚZ ŚAĆżRZETWARZAźIAĆśAźYŚHĆŻSŻBŻWYŚH 
 

 Spełniając obowiązek wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2014 roku, 
poz. 1182) Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Rudzie ląskiej z siedzibą : Ruda ląska 41-709 ul. Markowej 20, jako administrator danych osobowych, 
informuje, że pozyskuje dane osobowe w drodze przeprowadzonych wywiadów rodowiskowych oraz w trakcie prowadzonych postępowań 
administracyjnych. 
            Uprawnienie do przetwarzania danych osobowych wynika z tre ci art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114). 
 śane osobowe są zbierane i wykorzystywane przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Rudzie ląskiej dla prowadzonych postępowań 
administracyjnych, w celu przyznania wiadczeń rodzinnych. 
 Pozyskane dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z odrębnych przepisów. 
 Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane przez Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Rudzie ląskiej dla ww. celów mają prawo 
dostępu do ich tre ci, a także prawo ich poprawiania. 
 Obowiązek podania danych osobowych wynika z art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 3 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku                             
o wiadczeniach rodzinnych (tekst jednolity śz. U. z 2015r. poz. 114) w związku z art. 77 § 4 i 104 Kodeksu postępowania administracyjnego                          
oraz § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach          
o wiadczenia rodzinne (śz. U. z 2013 roku, poz. 3). 

 
IźFŻRMAŚJAĆśŻTYŚZ ŚAĆSżŻSŻBUĆśŻR ŚZAŚZAźIAĆżISMĆURZ śŻWYŚH 

 
ZgodnieĆzĆkodeksemĆpost powaniaĆadministracyjnegoń 
1) Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 §  1 kpa). 
2) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art. 40 §  1 kpa). 
3) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko 
jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 §  2 kpa). 
4) W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały 
jedną jako upoważnioną do odbioru pism (art. 40 § 3 kpa). 
5) Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, 
jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą rodków komunikacji elektronicznej                       
(art. 40 § 4 kpa). 
6) W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.                    
Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwo ci złożenia odpowiedzi na pismo 
wszczynające postępowanie i wyja nień na pi mie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem (art. 40 § 5 kpa).  
7) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swego adresu w tym adresu elektronicznego (art. 41 § 1 kpa). 
8) W razie zaniedbania obowiązku okre lonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 kpa). 
9) Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy (art. 42 § 1 kpa). 
10) Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej (art. 42 § 2 kpa). 
11) W razie niemożno ci doręczenia pisma w sposób okre lony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, 
gdzie się adresata zastanie. (art. 42 § 3 kpa).  
12) W przypadku nieobecno ci adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby                  
te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie          
w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania (art. 43 kpa).  
 
 

ŻĆĆ ĆĆWĆĆIĆĆAĆĆśĆĆŚĆĆZĆĆEĆĆźĆĆIĆĆE 

 
Ja niżej podpisana/y, pouczona/y o odpowiedzialno ci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie 
fałszywych zeznań, składam, stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,    
o wiadczenie następującej tre ci: 
 
Ż wiadczam,Ć eĆwĆokresieĆodĆstyczniaĆ2ę14ĆrokuĆdoĆ....................................ĆJaĆiĆczłonkowieĆ
mojejĆ rodzinyĆ korzystali myĘnieĆ korzystali myĄĆ zĆ pomocyĆ wĆ formieĆ zasiłkówĆ rodzinnychĘĆ
jednorazowejĆ zapomogiĆ zĆ tytułu urodzeniaĆ dzieckaĘĆ wiadcze Ć zĆ funduszuĆ alimentacyjnegoĘĆ
wiadcze Ć opieku czychĘĆ wiadcze Ć zĆ pomocyĆ społecznejĘĆ pomocyĆ materialnejĆ uczniomĘĆ

dodatkówĆmieszkaniowychĄĆwĆ…................................................................................... 
          (wpisa Ćnazw ĆorganuĆktóryĆwypłacałĆ wiadczenia)                    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….. 
* właściwe podkreślić 
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……………………………………………………………………… 
(podpis osoby ubiegającej się o wiadczenia) 

ŻĆKA śEJĆZMIAźIEĆWĆSYTUAŚJIĆśŻŚHŻśŻWEJĆIĆRŻśZIźźEJĆźALE YĆźIEZWŁŻŚZźIEĆ
żŻWIAśŻMI Ć– śZIAŁĆ WIAśŚZE ĆRŻśZIźźYŚH,ĆALIMEźTAŚYJźYŚHĆ 

I POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM  

 
 

  
Ż wiadczam,Ć eĆzapoznałamĘemĆsi ĆzĆtre ci ĆwnioskuĆoĆ wiadczeniaĆzĆfunduszuĆ

alimentacyjnegoĆorazĆwszystkichĆdodatkowychĆinformacjiĆiĆo wiadcze Ć 
od strony 1 do 13. 

 
 
           

…………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                     dataĆiĆpodpisĆosobyĆskładaj cejĆwniosek 

 

 
śoĆwnioskuĆnale yĆdoł czy ń 

 

 Kserokopię dowodu osobistego lub dokumentu stwierdzającego tożsamo ć osoby ubiegającej się o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego – 
oryginał do wglądu. 

 Za wiadczenia z wła ciwego Urzędu Skarbowego lub o wiadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie podlegającym 
opodatkowaniu za zasadach okre lonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2014 roku. 

 Kserokopie wszystkich dokumentów PIT wydanych przez płatników, potwierdzających wysoko ć dochodu osiągniętego w 2014 roku                              
(PIT-11, PIT-B, PIT – 8C,  PIT-40, PIT-11A , PIT-28 itp.)  - oryginały do wglądu. 

 Za wiadczenia lub o wiadczenia pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysoko ci składek na ubezpieczenie zdrowotne          
w 2014 roku wraz z informacją o płatniku składek. 

 Sytuacja zawodowa wszystkich pełnoletnich członków rodziny: 
 Osoby pracujące – aktualne za wiadczenie z zakładu pracy potwierdzające okres zatrudnienia, rodzaj zawartej umowy. 
 Osoby pracujące, które w trakcie trwania umowy otrzymują diety - za wiadczenie z zakładu pracy o wysoko ci otrzymanych diet w 2014 roku                     

tj. należno ci  ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
przebywających czasowo za granicą – w wysoko ci odpowiadającej równowarto ci diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych 
dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy               
z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (śz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie wysoko ci oraz warunków ustalania należno ci przysługujących pracownikowi zatrudnionemu                   
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (śz. U. z dnia 30 grudnia 2002r.) 

 Jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu po 2014 roku (np. podjęcie zatrudnienia, uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury, 
zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po utracie zatrudnienia itp.) należy dołączyć stosowne za wiadczenie (okre lające wysoko ć dochodu 
uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty) – wg wzoru druku – zał cznikĆnrĆ1, który jest do pobrania          
w MOPS Ruda ląska pokój nr 5  lub na stronie internetowej O rodka (www.mops.rsl.pl). 

 Jeżeli nastąpiła utrata dochodu (np. utrata zatrudnienia, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury itp.) należy dołączyć: 
- kserokopię wiadectwa pracy z umowy o pracę (oryginał do wglądu) lub 
- za wiadczenie o okresie zatrudnienia i wysoko ci dochodu osiągniętego w 2014 r. z umowy zlecenia lub umowy o dzieło   – wg wzoru druku – 
zał cznikĆnrĆ2, który jest do pobrania w MOPS Ruda ląska pokój nr 5  lub na stronie internetowej O rodka (www.mops.rsl.pl). 

 Za wiadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. 
 Odpis wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza nią, odpis protokołu zawierającego tre ć ugody sądowej lub odpis 

protokołu zawierającego tre ć ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią                  
(kserokopia – oryginał do wglądu). 

 Odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty (kserokopia – oryginał do wglądu). 
 Odpis prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego orzekającego rozwód lub separację (kserokopia – oryginał do wglądu). 
 Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawno ci (oryginał do wglądu). 
 Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje  w Polsce: 
 Za wiadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczno ci egzekucji alimentów zawierające informację o stanie 

egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno ci oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo o wiadczenie 
o bezskuteczno ci egzekucji alimentów (za wiadczenie powinno potwierdzać bezskuteczno ć egzekucji za 2 ostatnie miesiące przed miesiącem 
złożenia wniosku). 

 Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje  za granicą: 
informacja wła ciwego sądu lub wła ciwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynno ci związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego 
za granicą albo o niepodjęciu tych czynno ci w szczególno ci w związku z: 
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
- brakiem możliwo ci wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

 Jeżeli osoba uprawniona ma zasądzone alimenty i nie są one egzekwowane w pełnej wysoko ci: 
 za wiadczenie komornika o kwocie alimentów otrzymanych w 2014 roku, jak również o terminie wszczęcia postępowania egzekucyjnego          

(w przypadku, gdy egzekucja została wszczęta po 2013 roku). 
 informacja wła ciwego sądu lub wła ciwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynno ci związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego 

za granicą albo o niepodjęciu tych czynno ci w szczególno ci w związku z: 
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub 
- brakiem możliwo ci wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 

 Za wiadczenie szkoły albo o wiadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18-ty rok życia. 
 Za wiadczenie szkoły wyższej albo o wiadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej jeżeli osoba uprawniona uczy się w szkole wyższej. 

 Orzeczenie Sądu Rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka (kserokopia – oryginał do wglądu). 
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 Za wiadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o wysoko ci pobieranych stypendiów: socjalnych, naukowych itp. w 2014 r. 
 W przypadku pobierania wiadczeń z ZUS za wiadczenie o okresie, rodzaju i wysoko ci otrzymanych wiadczeń przez pełnoletnich członków 

rodziny od 2014 roku. 

 Za wiadczenie z zakładu pracy o wysoko ci otrzymanego w 2014 roku deputatu węglowego. 
 W przypadku prowadzenia działalno ci gospodarczej: 
 za wiadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące formy opodatkowania (w przypadku ubiegania się o wiadczenia pierwszy raz), 
 ksero wpisu do ewidencji o działalno ci gospodarczej (lub/i w przypadku zamknięcia – decyzję o wyrejestrowaniu działalno ci gospodarczej).  
22.   Akty urodzenia dzieci – w przypadku ubiegania się o wiadczenia z funduszu po raz pierwszy. 
 
WĆprzypadkuĆskomplikowanejĆsytuacjiĆrodzinnejĆiĆzawodowejĆmo eĆnast pi Ćkonieczno ĆdostarczeniaĆdokumentówĆ
iĆo wiadcze ĆinnychĆni ĆwymienioneĆnaĆstronachĆodĆ13ĆdoĆ14. 
 

 
I N F O R M A C J A 

 
Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Rudzie ląskiej – śział wiadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Pomocy 
Materialnej Uczniom informuje, że w związku z nowym okresem wiadczeniowym, który rozpocznie się 01 października 
2015 roku i trwać będzie do 30 wrze nia 2016 roku, należy ponownie złożyć wnioski w sprawie ustalenia prawa          
do wiadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy. 

 

 

UWAGA! 

WnioskiĆnaĆnowyĆokresĆ wiadczeniowyĆ2ę15Ę2ę16Ćb d ĆprzyjmowaneĆodĆę1ĆsierpniaĆ2ę15Ćroku. 

 

Wniosek składa osobi cie osoba ubiegająca się o wiadczenia z funduszu alimentacyjnego – wnioskodawca. 

 

żrzedĆzło eniemĆwnioskuĆnale yĆuwa nieĆzapozna Ćsi ĆzĆjegoĆtre ci ĆiĆdokładnieĆgoĆwypełni  (m.in.ĆskładĆ
rodziny,ĆnumerĆkonta,ĆpodpisyĆwszystkichĆpełnoletnichĆczłonkówĆrodzinyĆwĆcz ciĆdotycz cejĆdochodu 
nieopodatkowanegoĆ iĆ działalno ciĆ gospodarczej,Ć podpisyĆ wnioskodawcyĆ weĆ wła ciwychĆ miejscach,ĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ
orazĆprosz Ćwyja ni Ćsytuacj Ćzawodow ĆwszystkichĆpełnoletnichĆczłonkówĆrodziny)ćĆWypełnionyĆwniosekĆ
nale yĆzło y ĆwrazĆz kompletem dokumentów w postaci kserokopii (oryginałyĆdokumentówĆdoĆwgl du).Ć 
 

Wniosek należy składać w budynku MIEJSKIEGO O ROśKA POMOŚY SPOŁEŚZNEJ w Rudzie ląskiej 9                                 
przy ulicy Markowej 20 w pokoju nr 5 w godzinach: 

 wĆokresieĆodĆę1Ćwrze nia do 30 listopada: 

poniedziałek i czwartek od 8:00 do 16:30 

wtorek od 8:00 do 15:00 

piątek i roda od 8:00 do 13:30 

 w okresie od 01 grudnia do 31 sierpnia: 

poniedziałek od 8:30 do 16:30 

wtorek, roda i czwartek od 8:30 do 15:00 

piątek od 8:30 do 13:30 

W poniedziałkiĆiĆczwartkiĆpoĆgodzinieĆ14ńęęĆprzyjmowaneĆs ĆtylkoĆosobyĆpracuj ce. 

 

Osoby, które złożą wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od 01 sierpnia 2015 roku                     
do 31 sierpnia 2015 roku wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2015 roku otrzymają                  
do 31 października 2015 roku. 

Osoby, które złożą wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w okresie od 01 wrze nia 2015 roku                     
do 31 października 2015 roku wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2015 roku otrzymają 
do 30 listopada 2015 roku. 

     ZapoznałamĘemĆsi ĆzĆtre ci Ćpowy szejĆinformacji 

                        
…………………………………………………………………………………………………………………...………. 

                             (podpisĆosobyĆskładaj cejĆwniosek) 
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