
-NZ
0   USTALENIE   PRAWA   DO   ŚWIADCZEŃ

Z   FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO     .

1.ZapozndsięzwarunkamiprzysługiwaniaświadczeńzfunduszualimentacyjnegoumleszczonymlwpouczeniuwCZĘŚcl»wnlosku

2. Wypełniaj WIELKIMI  LITEFUMl.

3.Pola"Sorh1numerdokumontupotwlerdzającegotożsamość"dotyczątylkoWosób,którymnienadamnumeruPESEL.
/    b_[L  .J._-t______  __                     1   -_    J      -4. Poia wyboru zaznaczaj  E   liib  E,

Wniosek dotyczy okresu świ@dczeniowego m     20   20
(1 )  Okres świadczeniowy trwa od  1

/ 2o  2./
październlka  do 30 września  następnego roku  kalendarzowego.

NAZWAORGANUWŁAŚCIWEGOWIERzycIELAREALIZUJĄCEGOŚWIADCZENIAZFUNDUSZUĄLIMENTAcyJNECO(n

Mlej§kl  Ośrodek  PoiHuBćy 5i3®ft3€żFiej

95`060.®,.żtą.=i'ó,
u'.Ś W. Anny, 57

tel.  0-46 a}4l:ż.5.ś:...t'.ć:i}.i:ł;.6.:Ą.6.a74.o.2.8r,

ADRESORGANUWŁA§CIWE®WIEfuycIELAREALTipjjc3E3G-6TŚw{Ł=DGćżdENIAZF"DUSZUALIMENTACvłNEGom
01.  Gmina / Dzielnica

± pOcztowyH - iiii
04.  Ullca

Numer domu

ul. Św. Amy, 5
95.Q60  Brzezlłi}

tei. o-46 ó74 i ż -b5' t6i'./fa'; ó-46 874 02 80
NIP 833_1

Numer meszkanla
1-40-934

(1)Przezorg"właściwywierzycielarozumieglęwójta,burmistrzalubprozydentamiastawłaśclwegozewzględunamlejscezamieszkaniaosoby
uprawnionej  do alimentów.

CZĘść  1

1,Daneosobyskładającejwniosekoświadczenhzfunduszualimentacyjnego,zwanejdalej„wnioskodawcą"

DANE WNIOSKODAWCY

01.  lmię

] fqrvl  rvf}

Owf)LS„0
03.  Numer PESEL

06. Obywatelstwo

q20L5
Stan cywlny (2)

eoz.wl
(1 ) Wypełnij tylko w przypadku,  gdy nie  nadano numeru  PESEL.
®\   ,^,_1__    _   _,

05.  Serla  1 numer dokumentu

FA-1

poMerdzającego tożssmość (1 )

.   -    ,      I   _     '___.'_  `.-',,\,,\1,   l-\,LL~,
(2)Wplszodpowiednlo:panna,kawaler,zamężna,Źonaty,rozwiedzlona,rozwiedziony,wseparacji(tylkoorzeczonejprawomocnymwyro+kiemsądw
wdowa, wdowiec.

ADRES ZAMTESzl<ANIA

01.  Gmina /  Dzielnica

ZEZI
02.  Kod

fBf22)Ezi

06.  Numer

e-ma"  (2)

(,,.##:.g,&_?y#%*'.w%,:
®\  r,_J__!_   _  _, I

o-dre3ocztye,ek"on,cznej-
^

07.  Numer telefonu  (1 )
Ćłx? T GOO -

(2)Podanbadresueimanułatwikontaktwsprawiewnloskuijestobowiązkowegdyskładaszwniosekdrogąelektroniczną.
.                  .                       _   T._'   '._''._.``   ''   Vr't*,,'+,   ,,'''\,.i,\u.

strona:  1/9
wersja:  FA-1(5)



FA_,
2. Składam wniosek o przyznanie śwladczeń z funduszu alimentacyjnego na następujące osoby uprawnione do alimentów:
(Jeżell liczba osób uprawnionych do śwadczeń z funduszu alimentacyjnego jest większa, dodatkowo wypełnij i dołącz do niniejszego formularza załącznik
FA-1Z)

DANE OSOBY UPRAWNIO,NEJ -1
lmię:

C ypf2
Nazwlsko:

WowfqL5W|
Numer PESEL

Obywatelstw\o:

Seria 1 nume,r dokumentu potwierdzającego tożsamość: ( 1 )

(1 ) Wypełnfi tylko w przypadku, gdy nle nadano nume,ru PESEL

Zazn`acz jeżell osoba
posiada orzLeczenie o
znacznym   §topniu
niepełnosprawności

WPISZ RO.DZAJ SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ, DO KTÓF{EJ UCZĘSZCZA OSOBA UPRAWNIONA . 1
(Wypełni] jeśn Qsoba,  na którą skt&dasz wn!osek,  ma ukoń`czone 18 tat albo ukończy  18r, życia w trakcłe okresu śwladczenlowego,  którego dotyczy wniosek,)
Oświadczam,  że  osQba  uprawn,1om`,  na  którą  skladam  wnł`oŚ®,k  o  przyznan,ie  śwL`adaz,eń  z  funduszu  alimen`ta`cyjrLego  uczęszcza  /  będzie
uczeszczała  do  nra`stępułąc`®j  §zkoły  /  azkoły wyż`szej:

DANE ADRESOWE §ZKOŁY LUB SZJ{OŁY WYżSZEJ, DO KTÓREJ  UCZĘSZCZA OSOBA U`PRAWNloNA ł 1
Gmina / Dzielnica:

ffizto.wm
Ullca:

Numer domu:

Zagranjczny kod pocztowry:  (1 )

Młejgcowość:

Numer lokalu:

Nazwa pańswa: (1 )

(1 ) Wypemj w przypadku, gdy adres je§,t łnny nż polskl.

ORGAN PROWADZĄCY ECZEKUCJ,Ę AL"ENTÓW -1
(Me wyp.e"aj jeśl,l  do  wnlosku  dałączasz zaświadczenle organu  egzekuc\yjnego  (kQmornika  §ądowego  albo  syndyka wyznaQzonego w  postępowaniu
upadłoścjowym  dł,użnlka)  pot`wierdzają€e  bezskuteczność  egzekucji  alimentów.)

DANE ADRESOWE OReANU PROWADZĄCECO E6ZEKUcjĘ . 1

DANE OSQBY UPRAWNIONEJ -2
lmię:

Nazwi§ko:

Numer PESEl.:

Obywalglstwo:

Seria 1 numer dokumentu potwlerdzającego tożsamość; (1 )

(1 ) Wypemj tyLko w przypadk«, gd\y nje nadano numeru PESEL.

Zaż.nacz jeżeli osoba
poeLiada orzeczenie o
zna\cznym   stopniu
niepełnosprawności

WPISZ RODZAJ SZKOŁY LUB §ZKOŁY WYŻSZEJ, E)O KTÓREJ UCZĘSZCZA OSOBA UPRAWNIONA -2
(Wypełnlj jeśłl osoba,  na kóórą składasz wniQsek,  ma ukończone 18 lat albo ukończy 18r. Żyaia w trakcle okresu Świad`czenłowego,  którego dotyczy wnlosek,)
OŚw`iadczam,  żĆ  osoba  u,prawm,iona.  na  którą  skł`adam  wnjos'e,k  o  przyznanie  6wLadczeń  z fundusz\u  allmentacyjn`ego  uczę§zcza  /  będzie
uczęszczała  d®  n/astSPLłjąceJ  szkoły /  szJcoły  wyższej:
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DANE ADRESOWE SZKOŁY LUB SZKOŁY VWŻSZEJ, DO KTÓRĘJ UCZĘSZCZA OSOBA UPRAWNIONA . Ż
Gmina / Dzielnlca:

ffi*O-wm
ulica:

Zagraniczny kod pocztowy: (1 ) Nazwa państwa:  (1 )

(1 ) Wypewj w przypadku, gdy adres jest [nny nlż polskl,

ORGAN PROWADZĄCY EGZEl{UCJĘ AL[MENTÓW -2
(Nie  wypemaj jeśH  do  wmosku  dołąozasz zaśwladczenle  organu  egzekucyłnego  (komormka  sądowego  a!bo syndyka  wyznaozo\nego w postępowanw
upadłościowym  dłużmka)  potwe'rdzające  bezskuteoznoś'Ć  egzekuGtl  arime`ntów,)

DANE ADRESOWE ORGANU PROWADZĄCECO E€ZEKUCJĘ -2

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ -3
lmię:

Obywat©lstwo:

(1 ) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nje nadano numetu  PESEL`

tożsamość:  ( 1 )

Zaznacz jeżell osoba
posbda orz€czenie o
zn,eoznym   stopnlu
mlepeł/nosp.rawnoścl

WPISZ RODZAJ SZKOŁY LUB SZKOŁY WYZSZEJ, D0 KTÓREJ UCZĘSZOZA OSOBA UPRAWNIONA . 3
(Wypełnij Je`śn osoba,  na  którą składesz wniosek,  ma ukKińozone  18 lat albo ukończy 18`r. Życra w tra\kołe okresu świa`dczeniowego,  którego dotyczy wni'osek,)
Oświ/adczam,  że  osoba  u`pra`wnlona,  na  którą  skła`daL'm  wnlosek  o  przyzna`nie  świ'ad'czeń  z funduszu  alłm-emacwn`ego  uczę§z\cza  /  będzEe
uczęszczała  do  następuj'ąc®j  szkoły / §zko`ły wyższNij:

DANE ADRESOWE SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ, DO KTÓREJ UCZĘtszczA OSOBA UP`RAWNIONA . 3
Gmna / Dzłewca:

Zagranlczny kod pocztowy:  (1 )

Numer lokalu:

(1 ) Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż p\olski,

Nazwa państwa:  (1 )
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OR6AN PROWADZĄCY BCZEKUCJĘ ALIMENTÓW . 3
(Nie  wypełniaj jeś«  do  vmiQ§ku  dołąozasz zaświ(adczenje  organu  egze,kucyJnego  (komornika  sądowego  a}bo  syndyka  wyzn,aczonego  w  postępowaniu
up,adłośclowym  dłużnjka)  potwierdzające  bezstuteczn'ość  egzekLicjl  almentów. )

DANE ADRESOWE ORCANU PROWADZĄCE,oo EezEK\UctĘ -3

DANE os^oay upRAWNloN,Ej . 4
lmię:

Nazwsko:

Numer PES,EL;

Obywatelstwo:

nmer d`okumentu

(1 ) Wypełnłj tylko w przypadku, gdy nle nadano numeru PES`EL,

tożsamość:  (1 )

Zaznacz jeżeli osoba
posiadą orzeczenie o
znacznym   stQpniu
nlepełnasprawn,ości

WPISz RODZAj SZKOŁy L`uB szKOŁy WyższE),, DO KTÓREj UcZĘszczA oSOBA UPRAWNroNA -4
(Wype"j jeś» osoba,  na którą składasz wniQsek, ma ukQńczone 18 lat albo ukQńczy 18r, życia w trakcle Qkres,u świadozenlowego,  którego dotyczy wniosek.)
Oświadczam,  ż`e  ois®ba  uprawn'i®na,  na  którą  składam  wnóose'k  o  p,rzyznan!e  śwla`dczeLń  z  funduszu  allmentaeyjnego  uczęszcza  /  będzje
uczęszozała  do  na,st,ępująo,®j  słkoły /  szkoły wyższej:

DANE ADREsowE szK`oŁv LUB szKOŁy WvŻSZEj, Do KTÓREj uczĘszczA osaBA upRAWNloNA , 4
Gmina / DzlelnLea:

ffizto.wm    MejsQowoŚć,
Ulica:

Numer domu;

Zagraniczny kod pocztowy: (1 )

Numer loka]u:

Nazwa państwa; (1 )

(1 ) Wypełnij w przypadku, gdy adftes jest hny nlż polski.

OROAN PROwAPzĄcy EGZEKUCJ`Ę ALmENTÓW . 4
(Nie wypełnJ\aj jeś»  do wnłostu  dołączasz zaśwlad\czerie org`anu  egzetkucy'jnego  (kQmomika  §ądowego  abo  syndyka wyznaczonego  w  postępowaniu
upadłościo`wym  dłuż`nika)  po,twierdzające  bśz^skMtecznoś`ć  e,gzeku€łi  alimentów. )

DANE ADRESOWE ORGANU PROWAnzĄCEGO E©ZEKUcjĘ - 4

3, Dane członków rodziny:
Wplsz tutaj wszystkich członków rodziny, czyli odpowiednio:
- wnioskodawcę (siebie),
- dane osób (dzieci), na które wnioskujesz o świadczenia z funduszu alimentacyjnegot
-dane Twojego małżonka/drugiego rodzlca dzieci (za wyjątkiem rodzica zobowiązanego do alimentacji),
- pozo§tałe dzieci w wieku do ukończenia 25  roku życia,  na  które  nie wnioskujesz o  świadczenia z funduszu  alimentacyjnego,  ale  któr

Pozostają na Twoim  utrzymaniu,
- dziecko,  które  ukończyło  25.  rok życia,  otrzymujące  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  lub  legitymujące  slę  orzeczeniem

znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  jeźeli  w związku  z tą  niepełnosprawnością  przysługuje  świadczenie  pielęgnacyjne,  specjaln
zaslłek opiekuńczy  lub zasiłek dla  opiekuna,

strona:  4/9 wer§ja:  FA-1(5)



FA-1

łtodzina oznacza odpowiednio:
rodziców osoby uprawnionej,  małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko,
pozostające  na  ich  utrzymaniu  dzieci w wieku  do  ukończenia  25.  roku  życia  oraz dziecko,  które  ukończyło 25.  rok życia  otrzymujące
świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością  przysługuje  świadczenie  pielęgnacyjne  lub  specjalny zasiłek opiekuńczy,  o  których  mowa w  ustawie z  dnia  28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasjłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów, a także osobę uprawnioną;
Do rodziny nie zalicza się:
- dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
- dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
-  rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym  pochodzącym  lub zatwierdzonym  przez sąd  do alimentów na jej

rzecz.

W skład mojej rodziny wchodzą:
(Jeżeli w skład rodziny wchodzi więcej osób, dodatkowo wypetnij   i dołącz do niniejszego formularza załącznik FA-1Z)
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5€wrokukaiendaHowmpopHedzającymokresśw[adczen[°W'Ubp°źmf)r°ź:;łfic2"C'WŁfą6Cwłp

HnastąpiłautratapEezczłonkaTwojejrodzinydochodu.(i)

E  nie nastąpiła utrata przez członka Twojej rodziny dochodu  (i)  Pe złypf]Dwł    UTef}rTy    DOCHaJ
(|) utrata dochodu, zgodniez art2 pkt l7 ustawy, oznacza utratę dochodu spowodowaną:Z   eow    2o/O    Ł ue>    aćno
-  uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
-  utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
-  utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty,  renty

rodzinnej,  renty  socjalnej  lub  rodzicielskiego  świadczenia  uzupełniającego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  31   stycznia  2019  r.  o  rodzicielskim
świadczeniu  uzupełniającym,

-wykreśleniem z rejestru  pozarolniczej działalności gospodarczej  lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.16b  ustawy z dnia 20 grudnia  1990 r.
o ubezpieczeniu  społecznym  rolników lub art.  36aa  ust.1  ustawy z dnia  13 października  1998  r.  o systemie  ubezpieczeń  społecznych,

-  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
-  utratą  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub  zasiłku  macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie  zatrudnienia  lub  innej  pracy

zarobkowej,
-  utratą świadczenia  rodzicielskiego,
-  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
-utratą stypendium  doktoranckiego  określonego w art.  209  ust.1  i  7  ustawy z dnia  20  Iipca  2018  r.  -Prawo o  szkolnictwie wyższym  i  nauce,  a także -

zgodnie z przepisem przejściowym: ari. 336 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce utratą
dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art.  200 ust.  1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym,

Oraz
-  obniżeniem  wynagrodzenia  z tytutu  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  lub  obniżeniem  dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w

rozumieniu ustawy o pomocy osobom  uprawnionym  do alimentów z powodu przeciwdziałania  COVID-19 (na  podstawie art.15oa ust.  2  ustawy z dnia 2
marca 2020 r.  o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych  nimi sytuacji  kryzysowych),

-  utratą dodatku  solidarnościowego przyznanego na  podstawie  ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu  przeciwdziałania  negatywnym
skutkom  COVID-19.

t5+,4uEłak:u;:sk:n:;;:;ł;:p::::;oł::e=:aołpep:E:C:ł:::z::;;ł:::::;r::::::[jd;;d::{:C:::,::;::łł:tsŁ+mŁ#Ó"źsyg%Ł%u,ffi%ft
-  zakończeniem urlopu wychowawczego,
-  uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
-  uzyskaniem zasiłku  przedemerytalnego  lub świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego  świadczenia  kompensacyjnego,  a także  emerytury  lub

renty,  renty rodzinnej.  renty socjalnej  lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,  o którym  mowa w ustawie z dnia 31  stycznia 2019  r.  o rodzicielskim
świadczeniu  uzupełniającym,

-rozpoczęciem  pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania  po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20

grudnia  1990 r.  o ubezpieczeniu spotecznym rolników lub art.  36aa ust.1  ustawy z dnia  13 października  1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych,
-  uzyskaniem  zasiłku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub zasiłku  macierzyńskiego,  przyslugujących  po  utracie zatrudnienia  lub  innej  pracy

zarobkowej,
-  uzyskaniem świadczenia  rodzicielskiego,
-  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
-  uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1  i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  a także -

zgodnie z art. 336 ustawy z dnia 3 Iipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce uzyskaniem dotychczasowego
stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym,

Oraz
-  uzyskaniem  dodatku  solidarnościowego  przyznanego  na  podstawie  ustawy  o  dodatku  solidarnościowym  przyznawanym  w  celu  przeciwdziałania

negatywnym  skutkom  COVID-19.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu
z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające
pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu  uzyskali
dochód  u tego  samego  pracodawcy  lub zleceniodawcy  lub zamawiającego dzieło  lub  ponownie  rozpoczęli  pozarolniczą
działalność  gospodarczą.
CZĘść  11  POUCZENIE  1 OśWIADCZENIA.
1. Pouczenie
i .    Świadczenia 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 z dnia 7 września 2007  r.  o
pomocy osobom  uprawnionym  do alimentów,  zwanej  dalej  „ustawą").

2.    Za bezskuteczną uważa się egzekucję (art. 2 pkt 2 ustawy) w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy  nie wyegzekwowano
pełnej  należności z tytułu  zaległych  i  bieżących zobowiązań  alimentacyjnych,  albo  postępowanie  upadłościowe,  w toku  którego w
okresie ostatnich  dwóch  miesięcy nie otrzymano  pełnej  należności z tytułu  zaległych  i  bieżących  zobowiązań  alimentacyjnych.  Za
bezskuteczną  egzekucję  uważa  się  również  niemożność wszczęcia  lub  prowadzenia  egzekucji  alimentów  przeciwko  dłużnikowi
alimentacyjnemu  przebywającemu  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w szczególności  z  powodu:
a.   braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszania dłużnika,
b.   braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

3.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy
uczy się w szkole lub szkole wyźszej do ukończenia  przez nią 25 roku źycia,  albo w przypadku  posiadania  orzeczenia o znacznym
stopniu  niepełnosprawności -bezterminowo (art.  9 ust.  1  ustawy).

4.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu  na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty

5.ś#a:[5zme#j3Czh?udn°dwues3:3Łeś|°t=ę;j:ewg:Spt#;u(gu|Ł9wU#s2o%S::#i)Śżącoustaionychaiimentów,jednakżeniewyższejniż500zł(ah.
10 ust.1  ustawy).
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6.     Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub
jej przedstawiciela ustawowego (rodzica) (art.15 ust.1  ustawy).

7.     Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy, trwający co do zasady od dnia 1  paździemika do
dnia  30  września  następnego  roku  kalendarzowego  -  począwszy od  miesiąca,  w  którym  wpłynął wniosek do  organu  właściwego
wierzyciela,  nie wcześniej  niź  od  początku  okresu  świadczeniowego do  końca  tego okresu.

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

1 )  została umjeszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2)  zawarta związek małżeński.
9.    Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. -Kodeks karny za złożenie fałszywego oświadczenia grozi kara pozbawienia

wolności od 6 miesięcy do lat 8.

10.  Nienależnie  pobranym  świadczeniem  z funduszu  alimentacyjnego  (na  podstawie art.  2  pkt 7  ustawy) są świadczenia  z funduszu
alimentacyjnego:
•   wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,

-   przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
-   wypłacone  bez  podstawy  prawnej  lub  z  rażącym  naruszeniem  prawa,  jeżeli  stwierdzono  nieważność  decyzji  przyznającej

świadczenie  albo  w  wyniku  wznowienia  postępowania  uchylono  decyzję  przyznającą  świadczenie  i  odmówiono  prawa  do
świadczenia,

•   wypłacone,  w przypadku gdy osoba  uprawniona w okresie ich  pobierania otrzymała,  niezgodnie z kolejnością określoną w art.  28
ustawy, zaległe lub bieżące alimenty,  do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,

•   wypłacone  osobie  innej  niż  osoba,  która  została wskazana w decyzji  przyznającej  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego,  z

przyczyn  niezależnych  od  organu,  który wydał tę  decyzję,
-   wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu -po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których

mowa w art. 9 ust. 4b ustawy.
11.  W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj.

domu  pomocy społecznej,  młodzieżowym  ośrodku  wychowawczym,  schronisku  dla  nieletnich,  zakładzie  poprawczym,  areszcie
śledczym, zakładzie karnym, a także w szkole wojskowej lub inną szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie)
albo w pieczy zastępczej lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małźeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na prawo do
świadczeń z funduszu  alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu,  uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości
zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona
albo jej  przedstawiciel  ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ właściwy wierzyciela.

12.  Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego o zmianach, o
których mowa powyżej,  może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń,  a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

2. Oświadczenia służące ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
(Oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica) lub pełnomocnika osoby uprawnionej do alimentów)

Oświadczam, że jestem Świadoma/Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ę=& 2'E,Z.\
(Miejscowość)

O.^,m*
(Data:  dd / mm / rrrr)

oe.......„wcm.LSwfa...
(Podpis wnioskodawcy

składającego oświadczenie)

strona:  8/9 wersja:  FA-1(5)



FA-1

3. Oświadczenia służące ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(oświadcza pełnoletnia osoba uprawniona do alimentów)

Oświadczam, że jestem Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Miejscowość) (Data:  dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy
składającego oświadczenie)

W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej  lub zawarcia przez osobę uprawnioną związku małżeńskiego oraz innych zmian mających wpływ na
prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwlaszcza uzyskania dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany
wysokości zasądzonych alimentów oraz otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, osoba
uprawniona  albo jej  przedstawiciel  ustawowy  są  obowiązani  niezwłocznie  powiadomić  o tych  zmianach  organ  właściwy
wierzyciela.
Niepoinformowanie  organu  właściwego  prowadzącego  postępowanie  w sprawie świadczeń  z funduszu  alimentacyjnego  o
zmianach,  o  I{tórych  mowa  powyżej,  może  skutkować  powstaniem  nienależnie  pobranych  świadczeń,  a  w  konsekwencji
koniecznością  ich  zwrotu  wraz  z  odsetkami  ustawowymi  za  opóźnienie.

•-.`-.'    .....,..    `"i-.      '         .        .        -'  ....   ł,`                .,               `            i`..T`.-`_```-,         ?           '      `1.-i,'..`'::l.:`..::`.`,^`;:=..`      -T`:`.-`.

)W

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

11ZR±N.  o e#2sVILrT€ c2
2]Zfąst . 0  WV E G'Z E W

EGr2,EWUC]i    ±WiDDC2Eń    BLmEmDcy].
`QL.imEff f3vcH.    W    ``aDvgf2.`  .,, ^^ ~..,

|   ST]PEND|Um   Zj   2fiwg

Oświadczam, że jestem świadoma/Świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

c2 2E 2j ryy
(Miejscowość)

O!fl.
(Data:  dd / mm / rrrr)

..Wołffi.L5@.
(Podpis wnioskodawcy

składającego oświadczenie)
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0ŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

0 DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYIVI OKRES śWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 308, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F
USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991  R. 0 PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

1. Zapoznaj się z warunkami przysługiwanja świadczeń z funduszu alimentacyjnego umieszczonymi w pouczeniu.

2. Wypełniaj WIELKIMI LITERAIvll.

3. Pola "Seria i numer dokumentu pot`A/ierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.

02.  Nazwisko

I 11
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POUCZENIE
W  oświadczeniu  należy wpisać  następujące  rodzaje  dochodów  niepodlegających  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób
fizycznych - art. 2 pkt 4 i art.  10 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w związku z art. `?
pkt 1  lit.  c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych:

-     renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
-     renty wypłacone osobom represjonowanym  i członkom ich rodzin,  przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich  rodzin,
-     świadczenie  pieniężne,  dodatek  kompensacyjny oraz  ryczałt energetyczny określone  w  przepisach  o  świadczeniu  pieniężnym  i

uprawnieniach  przysługujących  żołnierzom  zastępczej  służby  wojskowej  przymusowo  zatrudnianym  w  kopalniach  węgla,
kamieniołomach,  zakładach  rud  uranu  i  batalionach  budowlanych,

-     dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

-     świadczenie  pieniężne  określone  w  przepisach  o  świadczeniu  pieniężnym  przysługującym  osobom  deportowanym  do  pracy

przymusowej  oraz  osadzonym w obozach  pracy przez  111  Rzeszę  Niemiecką  lub Związek Socjalistycznych  Republik  Radzieckich,
-     ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach  1939-1945

Iub 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 111  Rzeszy Niemieckiej w latach
1939-1945,  otrzymywane z zagranicy,

-     zasiłki  chorobowe  określone  w  przepisach  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników  oraz  w  przepisach  o  systemie  ubezpieczeń
społecznych,

-     środki  bezzwrotnej  pomocy  zagranicznej  otrzymywane  od  rządów  państw  obcych,  organizacji  międzynarodowych  lub
międzynarodowych  instytucji finansowych,  pochodzące ze środków bezzwrotnej  pomocy przyznanych  na  podstawie jednostronnej
deklaracji  lub  umów zawartych  z tymi  państwami,  organizacjami  lub  instytucjami  przez  Radę  Ministrów,  właściwego  ministra  lub
agencje  rządowe,  w tym  również w  przypadkach,  gdy  przekazanie  tych  środków jest  dokonywane  za  pośrednictwem  podmiotu
upowaźnionego  do  rozdzielania  środków  bezzwrotnej  pomocy zagranicznej  na  rzecz  podmiotów,  którym  służyć  ma  ta  pomoc;

-     należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  przebywających czasowo za granicą -w wysokości odpowiadającej  równowartości  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  r. - Kodeks pracy,

-     należności  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  lub ich  skutkom,  a także  należności  pieniężne wypłacone żołnierzom,  policjantom,
celnikom j pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

-     należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej  przez funkcjonariuszy Policji,  Państwowej
Straży Pożarnej,  Straży Granicznej,  Biura Ochrony Rządu  i  Służby Więziennej,  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 ubezpieczenia społeczne,

-     alimenty na rzecz dzieci,

-     stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.  209  ust.1  i  7 ustawy z dnia  20 Iipca 2018 r.  -Prawo o szkolnictwie wyższym  i
nauce, a także -zgodnie przepisem  przejściowym:  art.  336  pkt  1    ustawy z dnia 3  lipca 2018 r.   Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - dotychczasowe stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. -
Prawo o szkolnictwie wyższym, 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 nieopodatkowanó podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z

pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
•     należności pieniężne otizymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 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 określone w ustawie z dnia 26 stycznia  1982 r. -Karta Nauczyciela,

-     dochody  uzyskane z działalności  gospodarczej  prowadzonej  na  podstawie zezwolenia  na terenie  specjalnej  strefy ekonomicznej
określonej  w przepisach  o specjalnych  strefach  ekonomicznych,

-     ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji,  restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa

państwowego „Polskie Koleje Państwowe",
-     ekwiwalenty z tytułu  prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach  o restrukturyzacji  górnictwa węgla  kamiennego w latach

2003-2006,
-     świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,

-     dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
-     dochody  uzyskiwane za  granicą  Rzeczypospolitej  Polskiej,  pomniejszone  odpowiednio  o zapłacone za granicą  Rzeczypospolitej

Polskiej:  podatek dochodowy oraz składki  na obowiązkowe  ubezpieczenie społeczne  i obowiązkowe  ubezpieczenie zdrowotne,
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renty określone w przepisach o wspieraniu  rozwoju  obszarów wiejskich ze Środków pochodzących z Sekcji  Gwarancji  Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

pomoc materialną o charakterze  socjalnym  określoną w art.  90c  ust.  2  ustawy z dnia  7 września  1991  r.  o systemie oświaty oraz
świadczenia, o których mowa w art. 86 ust.1  pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce,  a także -   zgodnie z przepisem przejściowym:  art.  336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo o szkolnictwje wyższym i nauce -dotychczasową pomoc materialną określoną 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 r.  -Prawo o szkolnictwie wyższym,

kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

świadczenie  pieniężne  określone  w  ustawie  z  dnia  20  marca  2015  r.  o  działaczach  opozycji  antykomunistycznej  oraz  osobach
represjonowanych  z  powodów  politycznych,
świadczenie rodzicielskie,

zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

przychody wolne od  podatku dochodowego na podstawie art. 21  ust.1  pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca  1991  r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych,  pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Oświadczam, że jestem świadoma/Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

enzEZI
(Miejscowość)

ol. c8 ,... am.ł2 ,...... UoW.fą.LS.W1„„
(Data: dd / mm / rrrr)                                       (Podpis wnioskodawcy

składającego oświadczenie)

strona:  3/3 wersja:  ZFA-03(4)
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OśWIADCZENłE WNIOSKODAWCY

0 WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ
W HEKTARACH  PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ  POWIERZCHNI

W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES śWIADCZENIOWY

1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAIvll.

2. Pola "Seria i numer dokumentu pot`h/ierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL.

Rok (rrrr)

Oświadczam, źe w roku kalendarzowym: powierzchnia mojego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa

wyżej wymienionego członka rodziny w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosjła:

Oświadczam , że jestem Świadoma/Świadomy odpowiedzialności karnej za zJożenie fałszywego oświadczenia,

EZZEŹiN9
(Miejscowość)

Źć2Ć2
(Data:  dd / mm / rrrr)

hŁ S...__.
(Podpis wnioskodawcy

składającego oświadczenie)

strona:  1/1 wersja:  ZFA-05(2)
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0ŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 0 MIEJSCU ZAMIESZKANIA, WIEKU, ZATRUDNIENIU  I SYTUACJI
EKONOMICZNEjosóBZOBę#+ęzcAHN#DruzżGNiĘDAELTMOESNęŁ:yujpNRyAWNIONEjDOALIMENTAcjl,

1. Wypełnlaj WIELKIMI  LITERAMl.

2.  Pola "S®rla 1 numor dokumontu potwi®rdzającogo tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nio nadano numoru PESEL.

BĄNE wNl®sKQBAtnnęv

01   lm,ę

L9VLt2
02 Nazw[sko

03   Numer PESEL 04   Sena i niimer dokumentu poh^rierdzającego tożsamość

(1 ) Wypel"j lylko w przypadku, gdy nK} nadano numeru PESEL

Oświadczam,  że do alimentacji są zobowiązani:

WpisE znane Tbbb lmeri"tio dotycząss: lml®nŃ E "zwiskae mH!jscg zamle§żbBm, vrioku* =atiidribftł3 cmz syęua€jł ®*®fl®micż"pj osffi ±obo"ąpany€h
d® a»męnu€j! lmyst niż dlużnlk  ałFmęn€@cyjny.

WPISU €My     cjGc)e>]    lNrif    NIZ   DŁU2
'0  ILf   TF}Wlł=    Sf}

Do   PLlmEmf2C]

Oświadczam,  że jestem Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

q3R2EZI
(Miejscowość)

Ć}
(Data:  dd / mm / rrrr)

MOwf9LSwą
(Podpis wnioskodawcy

składającego ośwadczenie)


