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Rodzlna oznacza odpowlodnlo:rodzicówosobyuprawnionej,małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólnpozostającenaichutrzymaniudzieciwwiekudoukończenia25.rokużyciaorazdziecko,któreukończyto25.rokŻyciaotrświadczeniazfunduszualimentacyjnegolublegitymującesięorzeczeniemoznacznymstopniuniepełnosprawności,jeżeliwzwi
dziecko,ymującezkuztądnia28talen'u'wnajej

niepełnosprawnością  przysługuje świadczenie  pielęgnacyjne  lub specjalny zasiłek opiekuńczy,  o  których  mowa w  ustawielistopada2003r.oświadczeniachrodzinnychalbozasiłekdlaopiekuna,októrymmowawustawiezdnia4kwietnia2014r.o u

wypłacie zasilków dla opiekunów, a także osobę uprawnioną;
Do rodziny nie zalicza się:
- dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
- dziecka pozostającego w związku małżeńskim,-rodzicaosobyuprawnionejzobowiązanegotytułem wykonawczym pochodzącym  lub zatwierdzonym  przez sąd do aliment

rzecz.

W skład mojej rodziny wchodzą:(Jeżeliwskladrodzlnywchodzlwięcejosób. dodatkowo wypełnij  i dołącz do ninjejszego formularza załącznik FA-1Z)DA~ŃEośoBy=j:,yći~ą|Pż?Ęt~f*i:iiĘ*?*.?j!|Ęł%#`ę*&§§R`.~.*S§§#i.ffiiKffi#Ej#"jRu"Ą^`"§;      ~ffifflEfflEEEHfflHlmię:
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5.2 W r ku  kaiendarzowym(1 ) poprzedzającym `ok;es\świad~czenlowy lub po tym' rok`u, Jaiub człghkowie  mójej  rodziny (ws`kazani W

i; punkcie-TAK wnjósku):

E     :!Ebg:oz3;y:c:hnoy:ch:oł.y;!;e3:ń:;gegŁ:;ą:oue&gegń,:dn:,to;!śłi:iTn,iifdz:F:i:.e# ź3:Iao2gw# ęggolsróbo1Q(5w°Dp#yyp%fldTkyuu[źa-z=a%`i`a`>Ę;::#:ifE::aut;off:ą%`;.Ed:źen;i:e-odochodzjeTwojmlubC

fizycznych  na zasadapodatkudochgdowymzłonkdczłorlkórirodz chod_,'ny,

stanowiące Załąoznik ZFA-03 do wnlą.sku),

(     (1)Wp,sz

-
Twojego góspoqarstwaowniosku).
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5.3WQŁiokukalendarzowympoprzcdzałącymokresświadczenlowylubpotymroku:II nastąpiła utrata przez członka Twojej rodziny dochodu. (1 )

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

(1 ) Utrata dochodu, zgodnie z ar[. 2 pkt 17 ustawy, oznacza utratę dochodu spowodowaną:
-  uzyskaniem prawa do urlopu \^rychowawczego,
-  iitratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowoj,
-  utratą zasiłku przedemerytalnego lub śwladczenia przedemerytalnego,  nauczycielskiego świadczonia kompensacyjnego,  a takźe emerytury lu

rodzihnej,  renty  socjalnej  lub  rodzicielskiego  świadczenia  uzupełniającego,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  31  stycznia  2019  r.  o  r
świadczeniu  uzupetniającym,
wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 gr
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1  ustawy z dnla  13 października  1998 r. o systemie iibezpieczeń spolecznych,
utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych śwladczeń,
utratą  zasjlku  chorobowego,  świadczeńia-rehabilitacyjnego  lub  zasiłku  macierzyńskiego,  przysługujących  po  utracie  zatrudnienia  lub
zarobkowej
utratą świadczenia rodzicielskiego,
utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolników,
utratą stypendium  doktorancklego  określonego w art.  209  ust.1  i  7  ustawy z dnia 20  lipca  2018  r.  -Prawo o szkolnictwie wyższym  i  nau.c
zgodnie z przepisem przejściowym:  art. 336 uśtawy z dnia 3 lipca 2018 r. -Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie wyższym i
dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.  1  ustawy z dnla 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oraz
-  obniżeniem  wynagrodzenia  z  tytułu  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  lub  obniżeniem  dochodu  z  pozarolniczej  dzialalności  gos

rozumieniu  ust-awy'o  pomocy ośobom  uprawnionym  do alimentów z powodu  przeclwdzialania  COVID-19 (na  podstawie ar(.15oa  ust.  2  ust
marc8 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  1 zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zak
wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych).

5.4 W roku kalendarzowym poprzedzającym okres św!adczenlo\Ary lub po tym roku:II nastąpiło uzyskanie przez członka Twojej rodziny dochodu. (1 )

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

(1 ) Uzyskani® dochodu, zgodnie z arl. 2 pkt 18 ustawy, oznacza uzyskanle dochodu §powodowane:
-  zakończeniem urlopu wychowawczego,
•  uzyskaniem zasilku lub stypendium dla bezrobotnych,
-  uzyskaniem zatriidnienla lub jnnej  pracy zarobkowej,
-  uzyskaniem  zasiłku  przedemerytalnego  lub  świadczenia  przedemerytalnego,  nauczycielskiego śwladczenia  kompensacyjnego,  a także  e

renty,  renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31  stycznia 2019 r. o r
świadczeniu uzupełniającym,
rozpoczęciem  pozarolniczej działalności gospodarczej  lub wznowieniem jej wykonywania po okresle zawieszenla w rozumieniu art.16b usta
gru.dnia  ]990  r'. o ubezpiecżeniu społecznym rolników-lub art.  36aa ust.1  usta\^/y z dnla  13 października  1998 r. o systemie ubezpieczeń sp
uzyskaniem zasitku  chorobowego,  świadczenia  rehabilitacyjnego  lub zasilku  macierzyńskiego.  przysługujących  po utracie zatrudnienia  lub
zarobkowej,
uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
uzyskaniem zasilku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
uzyskaniem stypendlum doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1  i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. -Prawo o szkolnictwie wyższym i nau
zgadnie z art. '3.36 ustawy z dnia 3 lipća 2018 r. -Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskanlem dotyc
stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.  1  ustawy z dnia 27  lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Prz®pisów o utracie 1 uzyskaniu dochodu nle stosuje slę do dochodu z tytułu zatrudnlenla lub [nnej pracy zarobkowej
z tytulu wykreślenia z rejestru  lub rozpoczęcla  pozarolnlczej dzlalalnoścl gospodarczej, jeżell członek rodzlny  lu
pożostająće pod opleką o-piekuna prawnego utraclll dochód z tych tytułów 1 w okresle 3 mleslęcy llcząc od dnla utraty
Lzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzioło lub ponowni® rozpoczęli po
dz!ałalność gospodarczą.

CZĘŚć  11 POUCZENIE I OśWIADCZENIA.
1. Pouczenie
1.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiiją osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytulu wyko

pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. jeżeli egzekucja jest bezskuteczna  (art. 2  pkt  11  ustawy z dnia 7 września
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 wyegz
pełnej  należności z tytułu zaległych  i  bieżących zobowiązań  alimentacyjnych,  albo  postępowanie upadłościowe, w toku
okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano  pełnej  należności z tytułu zaległych  i  bieżących zobowiązań alimentac
bezskuteczną egzekucję  uważ.a-się  równi-eż  niemoźnóść wszczęcia  lub  prowadzenia  egzekucji  alimentów  przeciwko
alimentacyjnemu  przebywającemu  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej.  w szczególności  z  powodu:
a.   braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszani
b.   braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

3.    ś.wi-;d-ć-żenia-z funduszu alimentacyjnego pą/śługują os-obie-uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przy
uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia  przez nią 25 roku Życia, albo w przypadku  posiadania orzeczenia o
stobniu niepelnosprawności - bezterminowo (art. 9 ust.  i  ustawy).

4.    Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekra
kryterium dochodowego określonego w ustawie (an. 9 ust. 2 usta\^ry).

5.    W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mora w art. 9 ust. 2 usta
nie wyższą niż kwota świadczen[a z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świad

st ustalane prawo do tego świadczenia, świaa-cze-nie z funduszu alimentacyjnego przysluguje w wysokości różni
kwotą świadczenia z łunduszu alrmentacyjnego przystugującego danej osobie uprawnionej a  kwotą,  o którą został prz

ustawy).

na który je

dochód  rodziny w  przeliczeniu  na  osobę w rodzinie  (art.  9  ust.  2a
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3. Oświadcz®nia służące ustaleniu prawa do świadcz®ń z funduszu alimentacyjnego
(oświadcza petnoletnia osoba uprawniona do alimentów)

r              .„.,,_.ri~<t~           ,~,,,,\~..W.~^^yt:^...,y  __.`   t-_-t-N    `    r^      ,~.\V   r-.~-~.|~....T,l.((-l   z.-~`^y~     .-v  H-'          r-::-;~  rT:r-4i;~~`"Oświadczam,że;

-  powyższe dane są prawdziwe.-zapoznałam/zapoznałemsięz warunkam uprawnjającymi do śwladcżeń-\niepozostajęwzwiązkumąŁżeńsmani\nieprzebywamwinstytucjizapmlodźieźowym'ośrodkuwyóhowawczym.schronis\ku,dląnleletnich,zatakżewszkolewojskowejlub!nnąszkole,\jeżeliinstytucjetezapęwni
Z funduszu allmentacyjnego,    Óewniającejcało9ó\boweutrzymanió, tj. domu pomocykładziepoprawczyh,areszcieŚledczym,zakladzieająnleódpłatn\epełneutrzymanie.

;1(,^`.`vil    .,jpołecznej.;kamyńl,a!funduszu

- w kolęjnym roku szkolnym lub akademickjm <y

E będę                                                   H niobędę   ,
uczyS śię w szkQle lub w szkoie wyższej`,   Ó-wpr3yóadkureżygnacjlzkontynuacjrnauki,zobowiążuję się ni.zwtoc

zni\e poinformować'yorgan  przyznający śwladcżenia
alime\ntacyjnego.-przekązałam/prz'ekazałem organowi  ęgze*ucyjnemu  wszelkig zna

ne  mi  infomacje\ nieżbędne  do  prowadzenia  pos ępowania

ęgzekucyjnego  przeciwko  dłużnlkowi.
y       (      ś4-y~A`...~ń           „y                                           .,`/~.           ^.^`.^|"..^..."Vkv^.,                     ,      *_.ri,~,)..-_...^y...y.y...._..^,..^     \(..|.Hi,/./^~-,      .,     ^y^.y.,y.^y.._..`y        .         ,+            Ą                       ,       /             ,       -..`       .^.y..._^...._.^y.,1/...,.                   .      ,          ,

Oświadczam, że jestem Świadoma/Śvriadomy odpowiedzialnoścj kamej za zk)żen.ie faJszywego oświadczenia.

(Miejscowość)                                                                                               (Data:  dd / mm / rrrr)                                        (Podpis wniosko awcy
składającego oświa czenie)

W przypadku zmiany llczby członków rodziny, umleszczenla osoby uprawnionej w instytuc)l zapewn]ającej całodobowealbowpieczyzastępczejlubzawarc[aprzezosobęuprawnlonązwlązkumałżeńsklegoorazlnnychzmlanmającycprawodoświadczeńzfunduszual[mentacyjnego,zwłaszczauzyskanladochodu,uchyleniaobowlązkuallmentacyjnegowysokościzasądzonychalim®ntóworazotrzymanlaallm®ntówwokroslepobleranlaśwladczeńzfunduszuallmentacy|nuprawnionaalbojejprzedstawlcielustawowysąobowlązanlnlezwłocznlepowladomićotychzmlanachorgan trzymaniewpływnaubzmiany90'Osobawłaśclwy

w]erzyciela.Niepoinformowanie  organu  właściwego  prowadząc®go  postępowanie w sprawie  świadczeń  z funduszu  alimentazmlanach,októrychmowapowyżej,możeskulkowaćpowstanlemnlenależnlepobranychśwladczeń,awkon
yjnego  0ekwencjięj(1,:_;_`f

koniecznością  ich  zwrotu  wraz  z  ods®tkami  ustawowymi  za  opóźnieni®.
ę~    -{.---€`:^::::r:;:^.`::r:^:`:`;.`=::`:;,r:``-rl.Jl.-^.'ryl:~~/T~~  ,-:,-^   ,m,y,„,,~~~y~..V~=::y,,~,_:.`.   ,      ~      ,         .   ^       ,.,^.

_                      ,                   ,^` seoszcz    \nocowo   r®      o.4. Pro§zę owd?tę świądczeniama n?stępujący rrTąohvnku   ąr  ov?9g     sp    , ze cz®j                       ę,`/{".?`

111111111111111111111111111

\(1)WypstnijLwprzypadku,\gdyświadczóniomabyćwriaćonenarachunekb;nko`^ry/'•&Wspóldzielęzojkasieoszęzędnościowo:kredytowoj.|\.\r._^^±&;;;;*
/   .^4.lw    ^`      .`.(  ^   Jsi^«   -_..i`^..'   |.i         /    *.`^,„„^J-^    ^.L^\ń^.^Y,.,`  .,,_.__.        VxDownioskudołączamnastępującedokumenty:

1)

2)

3)                                                                                                                                                                                                                                                            żc zapo (-)
d€4)g]g=m2d±. dmych ob aoDO)

•.......''`"`-('driiml

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

(Miejscowość)                                                                                          (   a a.           mm    "                                    skiadającegooświa czenle)

strona:  9/9                                                                                                      wersja FA-1(6)




