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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu
oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

Na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 2007  r. o  pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów (Dz. U. z 2009  r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W  rozporządzeniu Ministra Pracy i  Polityki 
Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu 
i  trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu 
oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i  oświadczeń 
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836) wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b)  zaświadczenia z urzędu skarbowego o docho-
dzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w  art.  27, 30b, 30c i  30e ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z  2010  r. Nr  51, 
poz. 307, z późn. zm.3)),”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1.  Postępowanie w  sprawie o  przyznanie 
świadczeń wszczyna się na podstawie 
wniosku o ustalenie prawa do świadczeń, 
zwanego dalej „wnioskiem”, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1)  dokumenty poświadczające wysokość 
dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)  zaświadczenia z  urzędu skarbowego 
albo oświadczenia o dochodzie człon-
ków rodziny podlegającym opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych na zasadach określo-

nych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych, uzy-
skanym w  roku kalendarzowym po-
przedzającym okres świadczeniowy; 
wzór zaświadczenia i  oświadczenia 
określają odpowiednio załączniki nr 2 
i 2a do rozporządzenia,

b)  oświadczenia członków rodziny rozli-
czających się na podstawie przepisów 
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osią-
ganych przez osoby fizyczne o docho-
dzie osiągniętym w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świad-
czeniowy; wzór oświadczenia określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia,

c)  oświadczenia członków rodziny o do-
chodzie niepodlegającym opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, osiągniętym w  roku 
kalendarzowym poprzedzającym 
okres świadczeniowy; wzór oświad-
czenia określa załącznik nr 4 do rozpo-
rządzenia,

d)  zaświadczenia albo oświadczenia 
członków rodziny zawierające infor-
mację o  wysokości składek na ubez-
pieczenie zdrowotne w roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy; wzór oświadczenia 
określa załącznik nr  4a do rozporzą-
dzenia,

e)  zaświadczenie właściwego organu 
gminy, nakaz płatniczy albo oświad-
czenie o wielkości gospodarstwa rol-
nego wyrażonej w  hektarach przeli-
czeniowych ogólnej powierzchni 
w  roku kalendarzowym poprzedzają-
cym okres świadczeniowy; wzór 
oświadczenia określa załącznik nr  4b 
do rozporządzenia,

 f)  umowę dzierżawy, w  przypadku od-
dania części lub całości znajdującego 
się w  posiadaniu rodziny gospodar-
stwa rolnego w dzierżawę, na podsta-
wie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o  ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, albo oddania gospo-
darstwa rolnego w  dzierżawę 
w związku z pobieraniem renty okreś- 
lonej w przepisach o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich ze środków 
pochodzących z Sekcji Gwarancji Eu-
ropejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej,

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi-
nistracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1485).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 
i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735, Nr 149, 
poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  57, poz.  352, Nr  75, 
poz.  473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, 
poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 
i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, 
Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, 
poz.  622, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  149, 
poz.  887, Nr  168, poz.  1006, Nr  178, poz.  1059, Nr  197, 
poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.
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g)  umowę zawartą w  formie aktu nota-
rialnego, w  przypadku wniesienia  
gospodarstwa rolnego do użytkowa-
nia przez rolniczą spółdzielnię pro-
dukcyjną,

h)  odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty 
na rzecz osób w rodzinie lub poza ro-
dziną lub odpis protokołu posiedze-
nia zawierającego treść ugody sądo-
wej lub odpis zatwierdzonej przez sąd 
ugody zawartej przed mediatorem, 
zobowiązujących do alimentów na 
rzecz osób w rodzinie lub poza rodzi-
ną,

 i)  przekazy lub przelewy pieniężne do-
kumentujące wysokość zapłaconych 
alimentów, jeżeli członkowie rodziny 
są zobowiązani wyrokiem sądu, ugo-
dą sądową lub ugodą zawartą przed 
mediatorem do ich płacenia na rzecz 
osoby spoza rodziny,

 j)  w  przypadku gdy osoba uprawniona 
nie otrzymała alimentów albo otrzy-
mała je w wysokości niższej od usta-
lonej w  wyroku sądu, ugodzie sądo-
wej lub ugodzie zawartej przed me-
diatorem:

—  zaświadczenie organu prowadzą-
cego postępowanie egzekucyjne 
o całkowitej lub częściowej bezsku-
teczności egzekucji alimentów, 
a  także o  wysokości wyegzekwo-
wanych alimentów lub

—  informację właściwego sądu lub 
właściwej instytucji o  podjęciu 
przez osobę uprawnioną czynności 
związanych z  wykonaniem tytułu 
wykonawczego za granicą albo 
o  niepodjęciu tych czynności, 
w  szczególności w  związku z  bra-
kiem podstawy prawnej do ich 
podjęcia lub brakiem możliwości 
wskazania przez osobę uprawnio-
ną miejsca zamieszkania dłużnika 
alimentacyjnego za granicą, jeżeli 
dłużnik zamieszkuje za granicą,

k)  dokument określający datę utraty do-
chodu oraz miesięczną wysokość 
utraconego dochodu,

 l)  dokument określający wysokość do-
chodu uzyskanego przez członka ro-
dziny oraz liczbę miesięcy, w których 
dochód był osiągany, w  przypadku 
uzyskania dochodu w  roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres świad-
czeniowy,

m)  dokument określający wysokość uzy-
skanego dochodu z  miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym do-
chód został osiągnięty, w  przypadku 
uzyskania dochodu po roku kalenda-
rzowym poprzedzającym okres 
świadczeniowy;

2)  zaświadczenie organu prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne o  bezsku-
teczności egzekucji alimentów zawiera-
jące informację o stanie egzekucji, przy-
czynach jej bezskuteczności oraz o dzia-
łaniach podejmowanych w  celu wyeg-
zekwowania zasądzonych alimentów  
albo oświadczenie o  bezskuteczności 
egzekucji alimentów; wzór zaświadcze-
nia i oświadczenia określają odpowied-
nio załączniki nr 5 i 6 do rozporządzenia; 

3)  kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca 
przebywającego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie zezwo-
lenia na osiedlenie się, zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzie-
lonego w związku z okolicznością, o któ-
rej mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), 
lub w związku  z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej;

4)  inne dokumenty i oświadczenia niezbęd-
ne do ustalenia prawa do świadczeń.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.  Formularze wniosków, zaświadczeń i oświad-
czeń niezbędnych do ustalenia prawa do 
świadczeń udostępnia organ właściwy wie-
rzyciela.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Dokumenty wymagane przez organ właściwy 
wierzyciela, poza dokumentami wymieniony-
mi w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a—d i j oraz pkt 2, są 
składane jako kopie tych dokumentów.”;

5) uchyla się § 7;

6) w § 9:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  W przypadku gdy członek rodziny ma zobo-
wiązania alimentacyjne na rzecz osoby spo-
za rodziny, od dochodu członka rodziny 
odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych 
na rzecz tej osoby.”,

c) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4.  W przypadku gdy członek rodziny osiąga do-
chody poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które nie są wykazane w zaświadcze-
niu albo oświadczeniu, o  którym mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, dokonuje się ich prze-
liczenia na podstawie średniego kursu walut 
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 
Polski z ostatniego dnia roboczego roku ka-
lendarzowego, z  którego dochód członków 
rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa  
do świadczeń.

 5.  W  przypadku gdy członek rodziny uzyska  
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do-
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chód, którego nie osiągał w  roku kalenda-
rzowym stanowiącym podstawę ustalenia 
prawa do świadczeń, i dochód ten nie zosta-
nie wykazany w zaświadczeniu albo oświad-
czeniu, o  którym mowa w  § 2 ust. 2 pkt 1 
lit. a, przeliczenia dokonuje się na podstawie 
średniego kursu walut obcych ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski z  ostatniego 
dnia roboczego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym dochód został osiągnię-
ty.”;

7) uchyla się § 11—13;

8)  załączniki nr  1—4 do rozporządzenia otrzymują 
brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 
nr 1—4 do niniejszego rozporządzenia;

9)  dodaje się załącznik nr  2a do rozporządzenia 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do ni-
niejszego rozporządzenia;

10)  dodaje się załącznik nr  4a do rozporządzenia 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do ni-
niejszego rozporządzenia;

11)  dodaje się załącznik nr  4b do rozporządzenia 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do ni-
niejszego rozporządzenia;

12)  dodaje się załącznik nr  6 do rozporządzenia 
w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do ni-
niejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 
1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: 
W. Kosiniak-Kamysz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. (poz. 1770)

Załącznik nr 1

WZÓR

ciwy wierzyciela1) realizuj cy 
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego: 

Adres: 

Cz  I 

2)

Imi Nazwisko 

Numer PESEL3)

Stan cywilny Obywatelstwo 

Miejsce zamieszkania4) Telefon 
Miejscowo  Kod pocztowy 
Ulica Numer domu Numer mieszkania 

Lp. Imi  i nazwisko osoby uprawnionej Numer PESEL3)

wy szej, do której ucz szcza 
osoba uprawniona 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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: 
1. ................................................................................................................................................ 
 imi  i nazwisko data urodzenia stopie  pokrewie stwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urz d skarbowy 
2. ................................................................................................................................................ 
 imi  i nazwisko data urodzenia stopie  pokrewie stwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urz d skarbowy 
3. ................................................................................................................................................ 
 imi  i nazwisko data urodzenia stopie  pokrewie stwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urz d skarbowy 
4. ................................................................................................................................................ 
 imi  i nazwisko data urodzenia stopie  pokrewie stwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urz d skarbowy 
5. ................................................................................................................................................ 
 imi  i nazwisko data urodzenia stopie  pokrewie stwa 

................................................................................................................................................ 
 PESEL3) urz d skarbowy 

czna kwota alimentów .........*)

..... gr. 
4.2 W roku kalendarzowym poprzedzaj cym okres wiadczeniowy lub po tym roku  

nast **) utrata dochodu***).  
4.3 W roku kalendarzowym poprzedzaj cym okres wiadczeniowy lub po tym roku  

nast **) uzyskanie dochodu****). 

*) Wpisa  ustalenia dochodu rodziny. 
**)  Niepotrzebne skre li . 
***) ia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom 

oznacza utrat  dochodu spowodowan : 

- utrat
- utrat
- utrat

z wyj tkiem renty przyznanej rolnikowi w zwi zku z przekazaniem lub dzier aw  gospodarstwa 

- utrat
cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

****)   oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 
- zako

- uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowe

z wyj tkiem renty przyznanej rolnikowi w zwi zku z przekazaniem lub dzier aw  gospodarstwa 

- rozpocz
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cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

………………........................................................... 
cej si  o wiadczenia) 

Cz  II 

(o by uprawnionej do alimentów) 

O e: 
- powy sze dane s

 z warunkami uprawniaj cymi do wiadcze
ch imieniu ubiegam si  o wiadczenia  

e skim ani nie przebywa w pieczy
zast pczej lub instytucji zapewniaj
opieku owym o

gnacyjno-opieku eli instytucje te 
zapewniaj

       .................................................................................. 
cej si  o wiadczenia) 

ch imieniu ubiegam si  o wiadczenia z funduszu 
mickim b dzie/b d  si  uczy  w szkole lub  

w szkole wy
- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki osoby/

w której/których imieniu ubiegam si  o zuj  si
 organ przyznaj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

….............................................................................. 
cej si  o wiadczenia) 

(o

O e: 
- powy sze dane s

 z warunkami uprawniaj cymi do wiadcze
- nie pozostaj  w zwi e skim ani nie przebywam w instytucji zapewniaj

ieku owym 
o

gnacyjno-opieku
eli instytucje te zapewniaj

       ....................................................................................... 
cej si  o wiadczenia) 

O e: 
- w kolejnym roku szkolnym lub akademickim b d  uczy  si  w szkole lub w szkole wy
- w przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki zobowi zuj  si  organ 
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przyznaj cy wiadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

….............................................................................. 
cej si  o wiadczenia) 

O e: 
lkie znane mi informacje niezb dne  

do prowadzenia post nikowi. 

….............................................................................. 
cej si  o wiadczenia) 

O e: 
do alimentacji s  zobowi zani: 
1) ................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................. ; 
(imi

2) ................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................. ; 

(imi
3) ................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................. ; 
(imi

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

(imi

…............................................................................... 
cej si  o wiadczenia) 

  

….............................................................................. 
cej si  o wiadczenia) 
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czam nast puj ce dokumenty: 
1) ................................................................................................................................................ 
2) ................................................................................................................................................ 
3) ................................................................................................................................................ 
4) ................................................................................................................................................ 
5) ................................................................................................................................................ 
6) ................................................................................................................................................

 1.  osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na 
cego lub zatwierdzonego przez s eli egzekucja jest 

bezskuteczna (art. 2 pkt 11 ustawy). 
 2.  osobie uprawnionej do uko czenia 18. roku 

 w szkole lub szkole wy czenia 25. roku 
albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym s ci – bezterminowo 
(art. 9 ust. 1 ustawy). 

 3. eli osoba 
uprawniona: 

zast pczej; 
e ski. 

wiadczenia grozi kara 
pozbawienia wolno ci do lat 3. 

 5.  Nienale nie pobranym wiadczeniem z funduszu alimentacyjnego (na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy) 
s : 

ci powoduj
ci lub w cz

d przez osob
pobieraj c  te 

eli stwierdzono 
niewa no  decyzji przyznaj cej wiadczenie albo w wyniku wznowienia post powania uchylono 
decyzj  przyznaj c wiadczenie i odmówiono prawa do 

z kolejno ci  okre lon ci 
otrzymanych w tym okresie alimentów. 

….............................................................................. 
cej si  o wiadczenia) 

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

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

cej o wiadczenie) 

                                                  
1) ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub miejsce 

jej pobytu. 
2)

pochodz cego lub zatwierdzonego przez s
ej przedstawiciel ustawowy. 

3) W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – seri
paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo . 

4) Wpisa  miejscowo .
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ZA

Numer za wiadczenia 

DANE PODATNIKA 

Numer PESEL1)

Nazwisko, pierwsze imi , data urodzenia 

ONKA2)

Numer PESEL1)

Nazwisko, pierwsze imi , data urodzenia 

W roku podatkowym ...................................................................... : 
1) dochód3)

2) podatek nale

.............................................. .................................................................. 
(piecz  urz dowa) 

bowego) 

                                                  
1) W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – seri  i numer dowodu 

zaj cego to samo . 
2) cznego rozliczania si onków z osi gni tego dochodu. 
3) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu

ny podatek dochodowy.

Załącznik nr 2

WZÓR
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........................................................... 
(imi

O ci 
opodatkowanej w formie: 
 (zakre li  odpowiedni kwadrat) 
�
� karty podatkowej. 

. 
2. Nale
3. Nale
4. Nale

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

......................................... ....................................................................................... 
(miejscowo cego o wiadczenie) 

Załącznik nr 3

WZÓR
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......................................................... 
(imi

O e w roku kalendarzowym ...................... uzysk

w wysoko

1) gospodarstwa rolnego*) owierzchnia gospodarstwa w ha 

przeliczeniowych ......................); 

2) ...............................................................................................................................................; 

3) ...............................................................................................................................................; 

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

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

......................................... ................................................................................... 
(miejscowo cego o wiadczenie) 

                                                  
*) 12 x przeci tna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzaj

x kwota miesi drodze obwieszczenia przez 
du Statystycznego. 

Załącznik nr 4

WZÓR
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O wiadczenie obejmuje nast puj ce dochody w zakresie niepodlegaj cym opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym (art. 2 pkt 4 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom 

n. zm.)) w zwi zku  
z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

n. zm.): 
- renty okre lone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennyc

lonych 
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i w

- wiadczenia pieni lone w przepisach o wiadczeniu pieni nym  
cych by wojskowej przymusowo zatrudnianym  

w kopalniach w
ek kompensacyjny okre lone w przepisach  

o kombatantach oraz niektórych osobach b d cych ofiarami represji wojennych i okresu powojenne
- wiadczenie pieni ne okre lone w przepisach o wiadczeniu pieni cym osobom 

deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesz  Niemieck
lub Zwi

 w latach 1939-1945 

 kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny 
zku  

z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niem

ów oraz  
w przepisach o systemie ubezpiecze

- rodki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rz dów pa
mi dzynarodowych lub mi ce ze rodków 
bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych  
z tymi pa ciwego ministra lub 
agencje rz rodków jest dokonywane za 
po rednictwem podmiotu upowa nionego do rozdzielania rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej 

y
- nale no izycznych maj cych miejsce zamieszkania 

cych czasowo za granic  -  
- w wysoko ci odpowiadaj cej równowarto bowej poza granicami kraju 
ustalonych dla pracowników zatrudnionych w pa stwowych lub samorz dowych jednostkach sfery 
bud etowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r

- nale no ci pieni
wojskowych i jednostek policyjnych u ytych poza granicami pa

stwa albo pa enia 
e nale no ci pieni

cym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 
mi

- nale no ci pieni by kandydackiej przez 
stwowej Stra y Po du 

- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stop

lone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wy
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o spo
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z pó n. zm.) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym o

wykonuj ce czynno ci zwi
- nale no ci pieni cinnych w budynkach mieszkalnych 

onych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywaj cym  

- dodatki za tajne nauczanie okre lone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 

ci gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej okre lonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicz

- ekwiwalenty pieni ne za deputaty w glowe okre ji 
i prywatyzacji przedsi biorstwa pa

gla okre lone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa 
w

- wiadczenia okre

- dochody uzyskiwane za granic
za granic  Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz zkowe ubezpieczenia 

- renty okre lone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze rodków pochodz cych  
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach  

rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

- pomoc materialn  o charakterze socjalnym okre lon  w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia  
1991 r. o systemie o n. zm.) oraz pomoc materialn
okre lon
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym. 
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........................................................... 
(imi

O e w roku podatkowym...................... 
1. Dochód*)

2. Podatek nale

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

........................................ .................................................................................................. 
(miejscowo cego o wiadczenie) 

                                                  
*) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu

ny podatek dochodowy. 

Załącznik nr 5

WZÓR
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......................................................... 
(imi

O e w roku kalendarzowym ...................... wysoko

............ gr. 

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

......................................... ................................................................................... 
(miejscowo cego o wiadczenie) 

Załącznik nr 6

WZÓR



Dziennik Ustaw Nr 298 — 17446 — Poz. 1770

 

......................................................... 
(imi

O e w roku kalendarzowym ...................... powierzchnia gospodarstwa rolnego  

w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni wynosi ....................

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

......................................... ................................................................................... 
(miejscowo cego o wiadczenie) 

Załącznik nr 7

WZÓR
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Imi  i nazwisko 

..................................... 
Organ prowadz cy egzekucj

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

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

w.....................................

Data wszcz cia egzekucji 

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

  

O wiadczam, e w okresie ostatnich dwóch miesi cy egzekucja alimentów nale nych od 

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

............................................................................................. 
(imi  i nazwisko zobowi zanego, numer PESEL1), adres zamieszkania) 

przyznanych dla ................................................................ 
(imi  i nazwisko, numer PESEL1)) 

wyrokiem s du ......................... w wysoko ci miesi
(data, sygnatura akt)  

EGZEKUCJA ALIMENÓW 

 bezskuteczna2)

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

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

(miejscowo , data) cej o wiadczenie)  

O wiadczam, e jestem wiadomy/ wiadoma odpowiedzialno

o wiadczenia. 

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

cej o wiadczenie) 

                                                  
1)  W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – seri

paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo .
2)  Bezskuteczno  egzekucji – zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o pomocy osobom 

n. zm.) – oznacza egzekucj
w okresie ostatnich dwóch miesi no cych 
zobowi za  alimentacyjnych. Za bezskuteczn  egzekucj  uwa a si  równie  niemo no  wszcz cia lub 

nikowi alimentacyjnemu przebywaj cemu poza granicami 
ci z powodu: 

a) braku podstawy prawnej do poj cia czynno ci zmierzaj

b) braku mo liwo ci wskazania przez osob  uprawnion nika alimentacyjnego  
za granic .

Załącznik nr 8

WZÓR




