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Dz.U.05.105.882 
2006.07.06  zm. Dz.U.06.120.833 § 1 
2007.07.06  zm. Dz.U.07.114.782 § 1 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) 

z dnia 7 czerwca 2005 r. 

w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zalicz ki alimentacyjnej oraz odpowiednich za świadcze ń 

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r.) 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŜników 
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
 1) wzór wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 
 2) wzór zaświadczenia o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości 

wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 
 3) wzór zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach ogólnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2005 r. 

_________ 
1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 

1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643). 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 (1)  

WZÓR 
 
Organ wła ściwy wierzyciela *)  realizuj ący zaliczk ę 
alimentacyjn ą: 
 
Adres: 
 

 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNE J 

Część I. 
1. Dane osoby ubiegaj ącej si ę**) 
 
Imi ę i nazwisko 
 
PESEL***)  
 

 NIP ***)  
 

Stan cywilny 
 

 Obywatelstwo 
 

Miejsce zamieszkania  
 

 Telefon 
 

 
2. Wnosz ę o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej dla:  
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Lp. 
 

 Imi ę i nazwisko osoby 
uprawnionej 

 

 PESEL***)  
 

 Rodzaj szkoły lub szkoły wy Ŝszej, do 
której ucz ęszcza osoba uprawniona 

 
1 
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

  
 

  
 

  
 

5 
 

  
 

  
 

  
 

6 
 

  
 

  
 

  
 

7 
 

  
 

  
 

  
 

 

______ 
*) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 
**) Wypełnia pełnoletnia osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu 

wykonawczego, osoba ucząca się w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) albo osoba samotnie 
wychowująca osobę niepełnoletnią, uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego, którego egzekucja jest 
bezskuteczna. 

***) W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). 

3. Dane członków rodziny, w tym dzieci do uko ńczenia 25 lat, a tak Ŝe dziecka, które uko ńczyło 25. rok 
Ŝycia, legitymuj ącego si ę orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawno ści, je Ŝeli w zwi ązku z t ą 
niepełnosprawno ścią rodzinie przysługuje świadczenie piel ęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza 
się dziecka znajduj ącego si ę pod opiek ą opiekuna prawnego, dziecka pozostaj ącego w zwi ązku 
małŜeńskim, a tak Ŝe pełnoletniego dziecka posiadaj ącego własne dziecko.  
W skład rodziny wchodzą: 
1 ................................................. .........  
  (imi ę i nazwisko     stopie ń        PESEL *)       urz ąd 
                    pokrewie ństwa                 skarbowy)  
2 ................................................. .........  
  (imi ę i nazwisko     stopie ń        PESEL *)       urz ąd 
                    pokrewie ństwa                 skarbowy)  
3 ................................................. .........  
  (imi ę i nazwisko     stopie ń        PESEL *)       urz ąd 
                    pokrewie ństwa                 skarbowy)  
4 ................................................. .........  
  (imi ę i nazwisko     stopie ń        PESEL *)       urz ąd 
                    pokrewie ństwa                 skarbowy)  
5 ................................................. .........  
  (imi ę i nazwisko     stopie ń        PESEL *)       urz ąd 
                    pokrewie ństwa                 skarbowy)  

4. Inne dane  

   4.1 Ł ączna kwota alimentów świadczonych przez członków  
       rodziny na rzecz innych osób wyniosła w roku  ....... **)  
       ................. zł ............... gr.  
   4.2 Ł ączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania  
       członka rodziny w instytucji zapewniaj ącej całodobowe  
       utrzymanie w roku ................ **)  wyniosła ........  
       ................... zł ..................... ....... gr.  
   4.3 Dochód utracony z roku ............... **)  miesi ęcznie  
       wyniósł .................... zł ............ ... gr.  
   4.4 Dochód uzyskany w roku ............... ***)  miesi ęcznie  
       wyniósł .................... zł ............ ... gr.  
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______ 
*) W przypadku cudzoziemców wpisać odpowiedni numer identyfikacji (numer paszportu). 
**) Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do zaliczki 

alimentacyjnej. 
***) Wpisać rok, w którym osoba uzyskała dochód, po roku stanowiącym podstawę ustalenia prawa do zaliczki 

alimentacyjnej. 

Część II. 

1. Oświadczenie słu Ŝące ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej  
(oświadcza przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny osoby uprawnionej) 

Oświadczam, Ŝe: 
- powyŜsze dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do zaliczki alimentacyjnej, 
- osoba uprawniona, w imieniu której ubiegam się o zaliczkę alimentacyjną, nie pozostaje w związku małŜeńskim 

ani nie przebywa w rodzinie zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. domu pomocy 
społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla 
nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, 
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeŜeli instytucje te zapewniają 
nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

- osoba uprawniona, w imieniu której ubiegam się o zaliczkę alimentacyjną, nie jest uprawniona do zasiłku 
rodzinnego na własne dziecko, 

- jestem panną/kawalerem/osobą pozostającą w separacji/osobą rozwiedzioną/wdową/wdowcem*), 
- nie wychowuję co najmniej jednego dziecka razem z jego rodzicem*). 

                                         .......... ...........  
                                          (data pod pis osoby  
                                            ubiegaj ącej si ę)  

2. Oświadczenie słu Ŝące ustaleniu prawa do zaliczki alimentacyjnej  
(oświadcza pełnoletnia osoba uprawniona lub osoba ucząca się) 

Oświadczam, Ŝe: 
- powyŜsze dane są prawdziwe, 
- zapoznałam/em się z warunkami uprawniającymi do zaliczki alimentacyjnej, 
- nie pozostaję w związku małŜeńskim ani nie przebywam w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj. 

domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, 
schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeŜeli 
instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

- nie jestem uprawniona/ny do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, 
- osoba, która mnie wychowuje, jest panną/kawalerem/osobą pozostającą w separacji /osobą 

rozwiedzioną/wdową/wdowcem*) oraz nie wychowuje co najmniej jednego dziecka razem z jego rodzicem*)**). 

                                         .......... ...........  
                                          (data pod pis osoby  
                                            ubiegaj ącej si ę)  

______ 
*) Niepotrzebne skreślić. 
**) Nie dotyczy osoby uczącej się. 

W przypadku zmiany liczby członków rodziny lub inny ch zmian maj ących wpływ na prawo do zaliczki 
alimentacyjnej, zwłaszcza uzyskania dochodu, wyjazd u członka rodziny poza granic ę Rzeczypospolitej 
Polskiej, uko ńczenia przez osob ę uprawnion ą do zaliczki alimentacyjnej 18. roku Ŝycia lub 24. roku Ŝycia, 
jeŜeli uczy si ę w szkole lub w szkole wy Ŝszej, oraz zmian w wysoko ści egzekwowanych przez komornika 
sądowego świadcze ń alimentacyjnych osoba ubiegaj ąca si ę jest zobowi ązana niezwłocznie powiadomi ć o 
tych zmianach organ wła ściwy wierzyciela.  

                                         .......... ...........  
                                          (data pod pis osoby  
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                                            ubiegaj ącej si ę)  

Do wniosku doł ączam nast ępuj ące dokumenty:  
1) ................................................ ...........  
2) ................................................ ...........  
3) ................................................ ...........  
4) ................................................ ...........  

Pouczenie  

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu 
wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna: 
 1) wychowywanej przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

rodzinnych; 
 2) wychowywanej przez osobę pozostającą w związku małŜeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym 

powyŜej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona; 
 3) uczącej się w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. 
Zaliczka alimentacyjna przysługuje, przez okres jednego roku, osobie uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego 
na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywanej przez osobę pozostającą 
w związku małŜeńskim, jeŜeli osoba pozostająca w związku małŜeńskim złoŜyła do sądu pozew o rozwód albo 
separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie. 
Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18. roku Ŝycia albo, w przypadku gdy uczy 
się w szkole lub szkole wyŜszej, do ukończenia 24. roku Ŝycia. 
Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje, jeŜeli osoba uprawniona: 
 1) przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej; 
 2) zawarła związek małŜeński; 
 3) jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko. 

                                         .......... ...........  
                                          (data pod pis osoby  
                                            ubiegaj ącej si ę)  

Część III. 

Oświadczam *) , Ŝe w roku kalendarzowym **) .....................  
uzyskałam/em dochód z działalno ści opodatkowanej w formie:  
(zakre śli ć odpowiedni kwadrat)  
� ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  
� karty podatkowej  
w wysoko ści ................. zł ........... gr.  

......................              ............... ...........  
  (miejscowo ść, data)               (podpis osoby składaj ącej  
                                          o świadczenie)  

______ 
*) Wypełnia osoba uzyskująca dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczająca się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne. 

**) Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do zaliczki 
alimentacyjnej. 

Część IV. 

Oświadczam *) , Ŝe w roku kalendarzowym **)  .....................  
uzyskałam/em dochód niepodlegaj ący opodatkowaniu podatkiem  
dochodowym od osób fizycznych w wysoko ści ......... zł .... gr  
z tytułu:  
1. utrzymywania si ę z gospodarstwa rolnego ***) ............ zł  
   (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych  .........)  
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2. ................................................ ...........  
3. ................................................ ...........  
4. ................................................ ...........  

......................              ............... ...........  
  (miejscowo ść, data)               (podpis osoby składaj ącej  
                                          o świadczenie)  

______ 
*) Wypełnia osoba uzyskująca dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych, w tym osoba utrzymująca się z gospodarstwa rolnego. 
**) Wpisać rok kalendarzowy, z którego dochód rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do zaliczki 

alimentacyjnej. 
***) 12 x liczba ha przeliczeniowych x miesięczny dochód z ha przeliczeniowego. 

Pouczenie  

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 
(art. 3 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, 
- świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym i 

uprawnieniach przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby 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 pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub 
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 
1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz 
członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem 
na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy, 

- zasiłki chorobowe 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 równieŜ w przypadkach gdy 
przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania 
środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc, 

- naleŜności 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 podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych 
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), 

- naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i 
jednostek policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił 
państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a 
takŜe naleŜności pienięŜne wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje 
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

- naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy 
Policji, Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej, Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym 
osoby te uzyskały dochód, 

- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

- alimenty na rzecz dzieci, 
- stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, ustawie - Prawo o szkolnictwie wyŜszym oraz w 
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przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takŜe inne 
stypendia przyznawane uczniom lub studentom, 

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

- naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych 
na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu 
wyŜywienia tych osób, 

- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), 

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

- ekwiwalenty pienięŜne 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, 

- 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. 

Część V. 
(Wypełnia organ właściwy wierzyciela realizujący zaliczkę alimentacyjną) 

1. Dochody członków rodziny osi ągni ęte w roku kalendarzowym  
   ................................................ .........  
 
Lp. 

 
 Członkowie rodziny 

(imi ę i nazwisko) 
 

 Dochody (w zł) 
 

 Ogółem 
 

    dochód 
opodatkowany 

podatkiem 
dochodowym od 

osób fizycznych 
na zasadach 
ogólnych* )  

 

 zadeklarowany w 
cz ęści III wniosku 

dochód z 
działalno ści 
podlegaj ącej 

opodatkowaniu na 
podstawie 

przepisów o 
zryczałtowanym 

podatku dochodowym 
od niektórych 

przychodów 
osi ąganych przez 
osoby fizyczne** )  

 

 inny 
zadeklarowany w 

cz ęści IV wniosku 
dochód 

niepodlegaj ący 
opodatkowaniu na 

podstawie 
przepisów o 

podatku dochodowym 
od osób fizycznych  

 

  

1 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

2 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

3 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

4 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

5 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

6 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Razem 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
2. Ogółem w ...... r. rodzina uzyskała dochód .....  zł ... gr.  
3. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowi ązań, o których  
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   mowa w cz ęści I pkt 4.1 i 4.2 wniosku, wyniósł ............  
   zł ...... gr.  
4. Miesi ęczny dochód rodziny (dochód z pozycji 3 nale Ŝy  
   podzieli ć przez liczb ę 12) wyniósł .......... zł ...... gr.  
5. Miesi ęczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego  
   dochodu/doliczeniu uzyskanego dochodu ***) , o których mowa w  
   cz ęści I pkt 4.3 i 4.4 wniosku, wyniósł ....... zł ....  gr.  
6. Miesi ęczny dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę wyniósł  
   ............. zł ....... gr.  

........................                ........... ...........  
   (miejscowo ść, data)                   (podpis pracownika)  

______ 
*) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, 

składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne. 

**) Pomniejszony o naleŜny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne. 

***) Niepotrzebne skreślić. 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 (2)  

WZÓR 
 
Komornik S ądowy 
przy S ądzie Rejonowym 
prowadz ący egzekucj ę alimentów 
rewir .................... 
w ........................ 
 

 
ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ORAZ O WYSOKOŚCI 

WYEGZEKWOWANEGO ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNEGO 
 

 
Zaświadczam, Ŝe w okresie ostatnich trzech miesi ęcy egzekucja świadcze ń alimentacyjnych nale Ŝnych 
od .............................................. 
                                (imi ę i nazwisko zobowi ązanego, PESEL) 
 
przyznanych dla ................................... ............... 
                              (imi ę i nazwisko, PESEL) 
 
wyrokiem s ądu .......................... w wysoko ści miesi ęcznie ... zł ...  gr. 
               (data, sygnatura sprawy) 
 

 
1. Była bezskuteczna � 
 
2. Kwota zobowi ązań dłu Ŝnika alimentacyjnego z tytułu niewyegzekwowanych  
świadcze ń alimentacyjnych (na ostatni dzie ń poprzedzaj ący okres, za który jest  
wystawiane za świadczenie) 
wyniosła ...... zł ... gr. 
 
3. Kwota wyegzekwowanych świadcze ń alimentacyjnych wyniosła: 
   a) w pierwszym miesi ącu .......... zł ... gr 
   b) w drugim miesi ącu    .......... zł ... gr 
   c) w trzecim miesi ącu   .......... zł ... gr. 
 
4. Ró Ŝnica pomi ędzy sum ą kwot z poz. 3 (a + b + c) a kwot ą z poz. 2 *)  - świadczenie alimentacyjne 
wyegzekwowane za ostatnie trzy miesi ące 
w wysoko ści ......... zł ... gr. 
 
*) Je Ŝeli ró Ŝnica jest warto ści ą ujemn ą, wpisa ć "0". 
 

 
.....................  ................................................... ...... 
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  (miejscowo ść, data) 
 

(podpis komornika s ądowego z podaniem imienia i nazwiska 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  
WZÓR 

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE PODLEGAJ ĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD 
OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OGÓLNYCH  

wzór 
Przypisy:  
1) Załącznik nr 1: 
- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. 
(Dz.U.06.120.833) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2006 r. 
- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2007 r. 
(Dz.U.07.114.782) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2007 r. 
2) Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2006 r. 
(Dz.U.06.120.833) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lipca 2006 r. 
 


