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WNIOSEK

0  USTALENIE   PRAWA  DO  śWIADCZEŃ
Z   FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

1. Zapoznaj się z warunkaml przystuglwania śwladczoń z funduszu allm®ntacy|n®go uml®8zczonymi w poucz®niu w CZĘŚcl 11 wniosku.

2. WypełnlaJ WIELKIMI LITERAMl.

3. Pola -Serla 1 numer dokumentu potw]erdzając®go tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nl® nadano numeru PESEL,

4. poiawyboru zazmczaj m  lub  E.

Wniosok dotyczy okresu śwladcz®niow®go (4): 20                    /  20
(1 ) Okres świadczeniowy trwa od  1  paździemika do 30 września następnego roku kalendarzowego.

NAZWA ORCANU

ffipo.cztffl
04.  U'ica

05. Numer domu

03. Mejscowość

06.  Numor mieszk@nia

(1 )   Przez organ właściwy wierzyciela rozumie się wójta,  burmistrza lub prezydenta miasta wtaściwego ze względu na miejsce zamieszkanla osoby
uprawnionoj do alimentów.

czĘŚć 1
1. Dane osoby składając®j wniosek o świadcz®nia z funduszu alim®ntacyjnego, zwan®j dal®j „wnioskodawcą"

DANE WNIOSKO

01.  Imię

02. Nazwisko

03.  Numer PESEL

06. Obywatelstwo

07. Stan cywilny (2)

(dd / mm / rrrr)            05. numer dokumentu toźsamość  (1 )
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3. Dane członków rodziny:
Wpisztutajwszystk]chczłonkówrodzlny,czyModpowlodnlo:
- wnioskodawcę (siebie),
• dane osób (dzieci), na które wnioskujesz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dane Twojego małżonka/drugiego rodzica dzieci (za wyjątkiem rodzica zobowiązanego do alimentacji),
-  pozostałe dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,  na które nie wnioskujesz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego,  ale które

pozostają na Twoim utrzymaniu,
•  dziecko,  które  ukończyło  25.  rok  życia,  otrzymująoe  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  lub  legitymujące  się  orzeczeniem  o

znacznym  stopniu  niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą  niepelnosprawnością  przysługuje  świadczenie  pielęgnacyjne,  specjalny
zasiłek opiekuńczy  lub zasiłek dla  opiekuna.
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Rodzina oznacza odpowiednlo:
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 zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów, a takźe osobę uprawnioną;
Do rodziny nie zalicza się:
- dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
- dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
• rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytLiłem wykonawczym pochodzącym  lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej

rzecz.
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osiągnęli dochody z dzlałalności podlegającej opodatkowani a podstawie
v-.lg'''T'`    __=-__+-rl-rl,     ___     _

dochodowym od nlektórych przychodów-ósliganych przez o§oby. fizyczne -ryczaft
podatkowa
(w przypad`ku zaznaozenla dołącz do_\d'pgóża't[J#ż-ni=-żziriińo§cirioóeji.upwniosku zaświadGzenie z

brzepisów o zryczałtowariyni pod`atkbw. d.pchoqo'rycżałt ewiden;c!onowany lub karla pQdatkowa)

uzyskane z gos
Wyp

podaBtwa
zaznaczonia

Osiągnęli
`(w  przyF

urzędu
rodziny,

oświadozenie  o`rolńeóó lub gospódórstwa ozłonkęlczk}nków rodżiny stanowlące

dochód stanow ustalenla dochodu rodz,ny.
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5.3 W roku kalendarzowym poprzedzającym okros śwladczen!o`A/y lub po tym roku:II nastąpita utrata przez członka Twojej rodziny dochodu. (1 )

nie nastąpiła utrata przez czlonka Twojej rodziny dochodu. (1 )

(1 ) Ul=ra dochodu, zgodnie z arl. 2 pkt 17 ustawy, oznacza utratę dochodu spowodowaną:
-  uzyskaniem prawa do iirlopu wychowawczego,
-  utratą zasiłku lub stypendium clla bezrobotnych,
-  utratą zatrudnienia lub lnnej pracy zarobkowej,
-  utratą zasilku przedemerylalnego lub świadczenia przedomorytalnego,  nauczycielskiego świadczonia komponsacyjnego, a takżo omerytury lub renty,  renty

rodzinnej,  renly  socjalnej  lub  rodzlcielskiego  świadczenia  uzupelniającego,  o  klórym  mowa  w  uslawle  z  dnia  31  stycznia  2019  r.  o  rodzicielskim
śwjadczeniu  uzupełniającym,

-wykreśleniem z rejostru  pozarolniczej dzialalności gospodarczej lub zawlo§zonlom joj wykonywania w rozumioniu arl.16b ustawy z dnia 20 grudnia  1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa usl.1  ustawy z dnia  13 pażdziemika  1998 r. o systemie ubezpleczeń społecznych,

-  utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
-  utratą  zasi"  chorobowogo,  świadczenia  rehabililacyjnogo  lub  zasitku  macierzyńskiogo,  przy§Iugujących  po  utracie  zatrudnienia  lub  innoj  pracy

zarobkowej,
-  utratą świadczenia rodzicielskiego,
-  utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpjeczoniu społecznym rolników,
•  utratą stypondium  doktoranckiego  określonogo w art.  209 ust.1  i  7  ustaw z dnia 20  lipca 2018  r.  -Prawo o szkolnlctwio wyzszym  i  nauce,  a  `akże -

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

Oraz
-  obniżeniem  wynagrodzenia  z  tytulu  zatrudnienia  lub  innoj  pracy  zarobkowej  lub  obniżeniom  dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w

rozumieniu  ustawy o  pomocy osobom  uprawnionym do alimentów z powodu  przociwdzialania  COVID-19  (na  podstawio 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
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych),

•  utratą dodatku solidarnościowego przyzr`anego na  podstawie uslawy o dodatku solidarnościowym  przyznawanym w colu  przociwdziałania  negatywnym
skutkom  COVID-19.

5.4 W roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczenlo\A/y lub po tym roku:II nastąpito uzyskanie przez członka Twojej rodziny dochodu. (1 )

nie nastąpiło uzyskanie przez członka Twojej rodziny dochodu. (1 )

(1 ) UTŻFkanle dochodu, zgodnie z art. 2 pkt 18 ustawy, oznacza uzy§kanie dochodu spowodowane:
-  zal(ończenlem urlopu wychowawczego,
•  uzyskaniem zaslłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  uzyskaniem zatrudnienia lub innej  pracy zarobkowej,
-  uzyskaniem zam  przodomerytalnego lub świadozenia przodemorytalnego,  nauczyciolskiogo Świadczonia  komponsacyinogo,  a takze  emoryw" lub

renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupelniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31  stycznia 2019 r. o rodzicielskim
świadczen i u uzupełniającym ,

-rozpoczęciem  pozarolniczej działalności gospodarczoj lub wznowi®niom jej wykonywania po okrosio zawioszenia w rozumieniu ari.16b ustawy z dnia 20

grudnia  1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa  us`.1  ustawy z dnia  13  paździemika  1998 r. o systemle  ubezpieczeń społecznych,
i  uzyskaniem  zasitku  chorobowego,  świadozonja  rohabnitacyjnego  lub zasiłku  maciorzyhsklogo,  przysługujących  po utracie zatrudnionia  lub  innej  pracy

zarobkowej,
-  uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
-  uzyskanlem zasilku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
-  uzyskaniem stypendium dokloranckiogo określoriogo w art. 209 ust.1  i 7 u§tiwy z dnia 20 lipca 2018 i.. -Prawo o szkolnictwie wyższym i iiauce, a także -

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

Oraz
-  uzyskaniem  dodatku  solidamościowego  przyznanego  na  pod§tawie  ustawy  o  dodatku  solidarnościowym  przyznawanym  w  celu  przociwdziałania

negatywnym  skutkom  COVID-19.

Przeplsów o utrach 1 uzyskaniu dochodu nlo stosuje slę do dochodu z tytu" zatrudnienla lub lnnd pracy zarobkowti i dochodu
ztytułuwre|ostrowanlalubrozpoczęclapozarolnlczojdzlalalnośclgospodarczej,jożollczlonokrodzlnylubdzleckopozostające
pod opieką opiekuna prawnogo ulracili dochód z tych tytułów 1 w okr.Sio 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzygkaH
dochód  u tego samego pracodawcy lub zlecenlodawcy  lub zamawlającogo dzleło  lub  ponownle  rozpoczęm  pozarolnlczą
dzlalalność  gospodarczą.
CZĘŚć  11 POUCZENIE I OŚWIADCZENIA.
1. Pouczenle
i .    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego

pochodzącego  lub zatwjerdzonego przez sąd, jeżen egzekucja jesl 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 tytu"  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
alimenlacyjnemu  przebywającemu  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej,  w  szczególności  z  powodu:
a.brakupodstawyprawnejdopodjęciaczynnościzmierzającychdowykonaniatytułuwykonawczegowmlejscuzamieszaniadłużnike,
b.   braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

3.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyslugują osobie uprawnionej do ukończenia pizez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy
uczysięwszkolelubszkolewyższejdoukończeniaprzeznią25rokużycia,albowprzypadkuposiadaniaorzeczeniaoznacznyh
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.i#ag:zme#{ęczh?udn°dwuesg::Łeś|°t=:;j%:Spt#u(au|agwu#s2o%i:#,)Śżącoustaionychaiimentów,jednakeniewyższejniż500zł(ari.
10 ust.1  ustaw).
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6.Ustalenieprawadoświadczeńzfunduszualimentacyjnegoorazichwypłatanastępująodpowiednionawniosekosobyuprawnionejlub
jej przedstawiciela ustawowego (rodzica) (art.15 ust.1  ustawy).

7.PrawodoŚwiadczeńzfunduszualimentacyjnegoustalasięnaokresświadczeniowtrwającycodozasadyoddnia1październikado
dnia  30 września  następnego  roku  kalendarzowego -  począwszy od  miesiąca. w  którym wpłynął wniosek do orgam właściwego
wierzyciela,  nie wcześniej  niż od  początku  okresu świadczeniowego do  końca tego okresu.

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

1 )  zostata umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

2)  zawarta związek małżeński.
9.Zgodniezah.233§6ustawyzdnia6czerwca1997r.-Kodekskarnyzazłożeniefalszywegooświadczeniagrozikarapozbawienia

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:
-wyHaconemimozaistnieniaokolicznościpowodującychustaniealbowstrzymaniewypłatyświadczeniawcałościlubwczęści,
•przyznanelubwypłaconewprzypadkuświadomegowprowadzeniawbłądprzezosobępobierającąteświadczenia,
-   wyplacone  bez  podstawy  prawnej  lub  z  rażącym  naruszeniem  prawa,  jeżeH  stwierdzono  nieważność  decyzji  przyziiającej

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 arl. 28
ustawy, zaległe lub biożące alimenty,  do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,

•   wypłacone o§obie  innej  niż osoba,  która została wskazana w decyzji  przyznającej  świadczenia  z funduszu  alimen{acyjnego,  z

przyczyn  niezależnych  od  organu,  który wydał tę decyzję,
-wypłaconewzwiązkuzzastosowaniemprzepisówoutracieiuzyskaniudochodu-poustaleniu,żewystąpiłyokoliczności,októrych

mowa w art. 9 ust. 4b ustawy.
11.Wprzypadkuzmianyliczbyczłonkówrodziny,umieszczeniaosobyuprawnionejwinstytucjizapewniającejcałodoboweutrzymanie(.tj.

domu  pomocy  spolecznej,  młodzieżowym  ośrodku  wychowawczym,  schronisku  dla  nieletnich,  zakładzie  poprawczym,  areszcie
śledczym,zakładziekarnym,atakżewszkolewojskowejlubinnąszkole,jeżeHinstytucjetezapewniająnieodpłatnepelneutrzymanie)
albowpieczyzastępczejlubzawarciaprzezosobęuprawnionązwiązkumałżeńskiegoorazinnychzmianmającychwpływnaprawodo
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania dochodu,  uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości
zasądzonychalimentóworazotrzymaniaalimentówwokresiepobieraniaświadczeńzfunduszualimentacyjnego,osobauprawniona
albo jej  przedstawiciel ustawowy są obowiązani  niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ wlaściwy wierzyciela.

12.NiepoinformowanieorganuwlaściwegoprowadzącegopostępowaniewsprawieŚwiadczeńzfunduszualimentacyjnegoozmianach,o
których mowa powyżej,  może skutkować powstaniem nienależnie pobranych Świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu
wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

?óśęfaYźgnę:::j:d:tłauw:3,%:St#J:#::oP([:dwz:cad)?u:#ando:Zoec*,kzafous:gyu::r:wa::omn:jndt::#Lne:%:.)

Ośwladczam, ż®:
- powyższe dane są
- zapoznalam/zapoznałem slę
- osoba  uprawniona /osoby uprawnione, w której/któr

pozostaje w zwlązku małżeńsklm am nie przebywa w

imieniu skladah wniosek o

pQmocy społeczhej,  młodzieżówym ośrodku wychowawczym.  schronisku dla
`  zakładziB kamym, a także w szkole wojskowej lub lnną szkole, 'jeżel! instytu

- osoba uprawniona / osoby\ uprawnloner w której/któryęh imienlu ubiegam slę
roku szkolnym lub akademicklmI będzie/będą

uczyć się w szkole lub w szkołe
w przypadku rezygnacji z koritynuacjl
ńinduszu

zakładzie

z funduszu

poprawczym, areszcie śledczym,
idpłatne pełne utrzymanie.     `

o śwladczenia z funduszu allmentacyjnego, w kolejnym {

W

Óoinfomować organ przyznający Świadczenia z
wszelkie Znane, mi\ lnformacje  nlezbędne  do

świadczenia z

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpow.iedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Miej§cOwOść)

strona:  8/9

(Data:  dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy
składającego oświad czen ie )
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Ośwjadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Mi®jscowość) (Data: dd / mm / rrrr) (Pod p is wnioskodawcy
skladającego oświadczen ie)

Wprzypadkuzmlanyliczbyczłonkówrodziny,umiegzczeniaosobyuprawnionejwinstytucjizapewniającejcalodobowoutrzymanie
albo w pleczy zastępcze|  lub zawarcla przoz osobę uprawnloną zwlązku małżeńsklego oraz lnnych zmlan mających wpływ na
prawodośwladczońzfunduszuallmonticyjnego,zwłaszczauzyskanladochodu,uchylonlaobowiązkuallmentacyjnegolubzmlany
wysokośclzasądzonychalimentóworazotnzymanlaallm.ntówwokrosl.pobleranlaświadczeńzfunduszuallmoiilacyjnogo,o§oba
uprawnlona  albo jej  przedstawlciel  ustawowy  Są  obowiązanl  nlezwłocznl.  powladomlć  o  tych  zmianach  organ  właściwy
wlerzyclela.
Niepolnformowanie  organu  właściwego  prowadzącego  postępowanlo w sprawle  śwladczoń  z fundus"  allmontacyjnogo  o
zmianach,  o  których  mowa  powyżej,  może  skutkować  powstaniem  nienależnie  pobranych  świadcz®ń,  a  w  konsekwencji
koniecznością  lch  zwrotu  wraz z  odsetkaml  ustawowyml  za  opóźnlenle.
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Oś"riadczam żc zapoznalm (-m)
kiriĘ iDrońtrićłeną dótyczącą

primrzmiadanychosobowych(ROIX})

(d4ta l

Slęz

Do wniosku dotączam następujące dokumenty:

1)

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialnośoi karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

(Data:  dd / mm / rrrT)

strona:  9/9

( Pod pis wnioskodawcy
skladającego oświadczen ie )

wersja:  FA-1(5)




