1694
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów
Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór sprawozdania
i sposób sporządzania sprawozdań z realizacji zadań
przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r.
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej „ustawą”, oraz terminy i sposób ich przedstawiania.
§ 2. 1. Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela składają wojewodzie, w postaci elektronicznej, sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań
przewidzianych w ustawie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie
kwartalne z realizacji zadań przewidzianych w ustawie
ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, w terminie do
5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie
każdego kwartału.
3. Wzór sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie, o których mowa w ust. 1 i 2,
określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Do sporządzania sprawozdań za III i IV kwartał
2011 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie
sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. Nr 173, poz. 1075).

1)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu 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.

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

Minister Pracy i Polityki Społecznej:
W. Kosiniak-Kamysz

1.1.
1.2.
1.3.
2.

1
1.

Lp.

2
Wyp!acone "wiadczenia z funduszu
alimentacyjnego, z tego na osob% uprawnion w
wieku:
0-17 lat
18-24 lat
25 lat i wi%cej
Kwoty zwrócone przez d!u#ników
alimentacyjnych z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$
z funduszu alimentacyjnego,
z tego:

Wyszczególnienie

3

pierwszy
miesi c kwarta!u

4

dwa
miesi ce
kwarta!u

5

trzy
miesi ce
kwarta!u

Kwoty narastaj co od pocz tku roku w z!otych

6

7

8

Liczba wyp!aconych "wiadcze$ narastaj co od pocz tku
roku
pierwszy
dwa
trzy
miesi c kwarta!u miesi ce
miesi ce
kwarta!u
kwarta!u

A. Wydatki na #wiadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze #rodków bud$etu pa%stwa, liczba wyp&aconych #wiadcze% oraz
informacje na temat prowadzonych post'powa% egzekucyjnych
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SPRAWOZDANIE/SPRAWOZDANIE ZBIORCZE1)
Z REALIZACJI ZADA PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZE!NIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM
UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z pó"n. zm.)

Wojewoda/Organ w!a"ciwy wierzyciela/Organ w!a"ciwy dlu#nika1)

Dane
organu sporz dzaj cego sprawozdanie
(nazwa i adres)

WZÓR

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 grudnia 2011 r. (poz. 1694)
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1

1)

3.

Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.

Kwota nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym
miesi cu podj%to decyzj% o roz!o#eniu na raty
Kwota nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego, potr cona w danym miesi cu
4.
z bie# co wyp!acanych "wiadcze$

2. Kwota umorzonych nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego

Stan nale#no"ci z tytu!u nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzie$
1.
miesi ca

Wyszczególnienie

3

pierwszy miesi c
kwarta!u

4

dwa miesi ce kwarta!u

5

trzy miesi ce
kwarta!u

Kwoty narastaj co od pocz tku roku w z!otych1)

B. Informacje na temat nale$no#ci z tytu&u nienale$nie pobranych #wiadcze% z funduszu alimentacyjnego

Niepotrzebne skre"li&.
Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.

- przekazane na dochody bud#etu
pa$stwa
- przekazane na dochody w!asne gminy
wierzyciela
- przekazane na dochody w!asne gminy
d!u#nika
Dochody w!asne gmin z tytu!u "wiadcze$
z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez
d!u#ników alimentacyjnych, z tego:
- przekazane przez gmin% na dochody
w!asne
- przekazane przez inne gminy
Stan nale#no"ci z tytu!u wyp!aconych "wiadcze$ z
funduszu alimentacyjnego2)
Umorzone nale#no"ci od d!u#ników
alimentacyjnych, z tego nale#no"ci,
o których mowa w:
- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 wrze"nia
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów, zwanej dalej „ustaw ”
- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy
- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy
Wygaszone nale#no"ci z tytu! "wiadcze$
wyp!aconych w zast%pstwie alimentów,
z tego:
- nale#no"ci, które wygas!y zgodnie z art. 23 ust. 9
ustawy
- nale#no"ci, które wygas!y zgodnie z art. 28 ust.
3 ustawy

Lp.

2)

1)

6.2.

6.1.

5.2.
5.3.
6.

5.1.

5.

3.2.
4.

3.1.

3.

2.3.

2.2.

2.1.

2

2)

1)

2
Wysoko"& planowanych w danym roku wydatków bud#etu pa$stwa w rozdziale 85212 klasyfikacji bud#etowej 2)
(wg stanu na ostatni dzie$ miesi ca)
Otrzymana z bud#etu pa$stwa w danym miesi cu dotacja w rozdziale 85212 klasyfikacji bud#etowej2)
Dotacja z bud#etu pa$stwa na koszty obs!ugi
Wydatki na obs!ug% wyp!aty "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia
- wydatki inwestycyjne
Wydatki na podejmowane dzia!ania wobec d!u#ników alimentacyjnych, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia
- wydatki inwestycyjne
Pokryte z dotacji z bud#etu pa$stwa w rozdziale 85212 klasyfikacji bud#etowej2) wydatki na:
- obs!ug% wyp!at "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego
- podejmowane dzia!ania wobec d!u#ników alimentacyjnych
Pokryte z dochodów w!asnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy wydatki na:
- podejmowane dzia!ania wobec d!u#ników alimentacyjnych
- obs!ug% wyp!at "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego
Liczba osób zajmuj cych si% realizacj ustawy, w tym:
- zatrudnionych na podstawie umowy o prac% (w przeliczeniu na pe!ne etaty)
- zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
- innych

3

pierwszy miesi c
kwarta!u
5

trzy miesi ce
kwarta!u

Kwoty narastaj co od pocz tku
roku w z!otych1)
pierwszy
dwa
trzy
miesi c
miesi ce
miesi ce
kwarta!u
kwarta!u
kwarta!u
3
4
5

4

dwa miesi ce kwarta!u

Zasada narastania nie dotyczy wierszy 1., 8., 8.1., 8.2. i 8.3.
'wiadczenia rodzinne, "wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk!adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spo!ecznego.

2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

1.

1

Lp.

D. Informacje na temat kosztów obs&ugi
Wyszczególnienie

Kwota niepodj%tych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego

2.1. - w tym podlegaj cych zwrotowi do bud#etu pa$stwa

2.

1.1. - w tym podlegaj cych zwrotowi do bud#etu pa$stwa

Kwota odzyskanych nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego

1

1.

Wyszczególnienie

Lp.

Kwoty narastaj co od pocz tku roku w z!otych

C. Informacje na temat zwrotu nienale$nie pobranych #wiadcze% z funduszu alimentacyjnego oraz niepodj'tych #wiadcze%

Wyszczególnienie

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.

1.

1

Lp.

Wykonanie miesi%czne
drugi miesi c
kwarta!u
4

2
Liczba rodzin pobieraj cych "wiadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu
na osob%:
- bez dochodu
- od 0,01 do 100 z!otych
- od 100,01 do 252 z!otych
- od 252,01 do 362,50 z!otych
- od 362,51 do 504 z!otych
- od 504,01 do 583 z!otych
- od 583,01 do 725 z!otych
Liczba rodzin, w których pobierane s "wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:
- z 1 osob uprawnion

Wyszczególnienie

3

pierwszy miesi c
kwarta!u

4

drugi miesi c
kwarta!u

Wykonanie miesi%czne

F. Informacje na temat osób korzystaj(cych ze #wiadcze% z funduszu alimentacyjnego oraz d&u$ników alimentacyjnych

2
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotycz cych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego przez organ
1.
w!a"ciwy wierzyciela
1.1. - w tym stwierdzaj cych nienale#nie pobrane "wiadczenia
Liczba spraw, w których roz!o#ono na raty nale#no"ci z tytu!u nienale#nie pobranych "wiadcze$
2.
z funduszu alimentacyjnego
Liczba decyzji w sprawie umorzenia nale#no"ci z tytu!u nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu
3.
alimentacyjnego
4. Liczba decyzji umarzaj cych nale#no"ci od d!u#ników alimentacyjnych, w tym na podstawie:
4.1. - art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2. - art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
4.3. - art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
4.4. - art. 30 ust. 2 ustawy
5. Liczba spraw, w których wygaszono nale#no"ci, z tego:
- z tytu!u nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego na podstawie
5.1.
art. 23 ust. 9 ustawy
5.2. - od d!u#ników alimentacyjnych na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy
Liczba decyzji ostatecznych dotycz cych funduszu alimentacyjnego wydanych przez Samorz dowe
6.
Kolegia Odwo!awcze, w tym:
6.1. - pozostawiaj cych w mocy decyzj% organu w!a"ciwego
6.2. - zmieniaj cych decyzj% organu w!a"ciwego
6.3. - uchylaj cych decyzj% organu w!a"ciwego i przekazuj cych spraw% do ponownego rozpatrzenia

1

Lp.

pierwszy miesi c
kwarta!u
3

E. Informacja na temat prowadzonych post'powa% w sprawie przyznania #wiadcze% z funduszu alimentacyjnego

5

trzeci miesi c
kwarta!u

trzeci miesi c
kwarta!u
5

2
Przekazanie komornikowi s dowemu informacji maj cych wp!yw na egzekucj%
zas dzonych "wiadcze$ alimentacyjnych, pochodz cych z wywiadu alimentacyjnego
oraz o"wiadczenia maj tkowego
Przekazanie komornikowi s dowemu informacji maj cych wp!yw na egzekucj% zas dzonych
"wiadcze$ alimentacyjnych, pochodz cych z rodzinnego wywiadu "rodowiskowego

1
1.

2.

Wyszczególnienie

Lp.

pierwszy
miesi c
kwarta!u
3

4

drugi miesi c
kwarta!u

trzeci
miesi c
kwarta!u
5

Liczba podj%tych dzia!a$
(wykonanie miesi%czne)

G. Informacja na temat podejmowanych dzia&a% wobec d&u$ników alimentacyjnych

2.2. - z 2 osobami uprawnionymi
2.3. - z 3 osobami uprawnionymi
2.4. - z 4 i wi%cej osobami uprawnionymi
Liczba osób uprawnionych do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osob% pozostaj c
3.
w zwi zku ma!#e$skim z osob zobowi zan do alimentacji wobec osoby uprawnionej
Liczba osób uprawnionych do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osob% pozostaj c
4.
w zwi zku ma!#e$skim z osob niezobowi zan do alimentacji wobec osoby uprawnionej
Liczba osób uprawnionych do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica
5.
niepozostaj cego w zwi zku ma!#e$skim
Liczba osób uprawnionych do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców
6.
niepozostaj cych w zwi zku ma!#e$skim
Liczba osób uprawnionych do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego pobieraj cych "wiadczenie z funduszu
7.
alimentacyjnego na siebie
8.
Liczba osób uprawnionych otrzymuj cych "wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysoko"ci:
8.1. - do 100 z!otych
8.2. - od 100,01 do 200 z!otych
8.3. - od 200,01 do 300 z!otych
8.4. - od 300,01 do 400 z!otych
8.5. - od 400,01 do 500 z!otych
Liczba osób uprawnionych do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zas dzone zosta!o
9.
"wiadczenie alimentacyjne, z tego w wysoko"ci:
9.1. - do 100 z!otych
9.2. - od 100,01 do 200 z!otych
9.3. - od 200,01 do 300 z!otych
9.4. - od 300,01 do 400 z!otych
9.5. - od 400,01 do 500 z!otych
9.6. - od 500,01 do 700 z!otych
9.7. - od 700,01 do 900 z!otych
9.8. - ponad 900,01 z!otych
Liczba "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego pobieranych w zwi zku z zamieszkiwaniem d!u#nika
10.
alimentacyjnego poza granicami Polski, w tym:
10.1. - w zwi zku z niemo#no"ci wszcz%cia lub prowadzenia egzekucji alimentów
11. Liczba d!u#ników alimentacyjnych w gminie

6

Liczba podj%tych dzia!a$, które
w kwartale doprowadzi!y do wzrostu
"ci galno"ci nale#no"ci
wymienionych
w art. 28 ust.1 pkt 1-4 ustawy

Informacje od starosty o odmowie dokonania przez d!u#nika alimentacyjnego
czynno"ci, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy

Wszcz%cie post%powania dotycz cego uznania d!u#nika alimentacyjnego
za uchylaj cego si% od zobowi za$ alimentacyjnych

Wydanie decyzji o uznaniu d!u#nika alimentacyjnego za uchylaj cego si%
od zobowi za$ alimentacyjnych

5.

6.

7.

8.

x

x

Wyst pienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób

Informacje przekazywane do s du o bezczynno"ci lub opiesza!o"ci komornika
s dowego (art. 3 ust. 8 ustawy)
Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o
zobowi zaniu lub zobowi zaniach d!u#nika alimentacyjnego wynikaj cych
z tytu!ów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania
zaleg!o"ci za okres d!u#szy ni# 6 miesi%cy

10.
11.

12.

13.

data.......................................................

podpis ..................................................

e-mail...................................................

telefon .................................................

imi% i nazwisko ...................................

Osoba sporz dzaj ca sprawozdanie:

14.

9.

8.1.

Z!o#enie wniosku o "ciganie za przest%pstwa okre"lone w art. 209 § 1 Kodeksu
karnego
Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy d!u#nika alimentacyjnego
Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy d!u#nika alimentacyjnego

x

x

Wydanie decyzji o umorzeniu post%powania dotycz cego uznania d!u#nika
alimentacyjnego za uchylaj cego si% od zobowi za$ alimentacyjnych, w tym:
- na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy

4.

Zobowi zanie d!u#nika alimentacyjnego do zarejestrowania si%
w urz%dzie pracy jako bezrobotny albo poszukuj cy pracy
Poinformowanie powiatowego urz%du pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej
d!u#nika alimentacyjnego

3.

SPOSÓB SPORZ)DZANIA SPRAWOZDANIA (OBJA!NIENIA)

1. W cz%"ciach A, B, C, D sprawozdania liczb% "wiadcze$ oraz wydatki ujmuje si%
narastaj co od pocz tku roku (np. informacja za listopad uj%ta w sprawozdaniu za IV
kwarta! w cz%"ciach A, B, C, D w kol. 4. i 7. obejmuje dane za okres stycze$-listopad).
2. W cz%"ciach E, F i G sprawozdania dane podaje si% w uj%ciu miesi%cznym
(nienarastaj co).
3. Warto"ci w sprawozdaniu ujmuje si% z dok!adno"ci do 1 z!, z wyj tkiem cz%"ci A
wierszy 2., 2.1., 2.2. i 2.3. oraz cz%"ci D wiersza 8.1. sprawozdania, gdzie warto"ci
wykazuje si% z dok!adno"ci do dwóch miejsc po przecinku.
4. Sprawozdanie sporz dza si% metod kasow - ujmuje si% wydatki faktycznie poniesione
i liczb% rzeczywi"cie wyp!aconych "wiadcze$. W przypadku gdy "wiadczenie wyp!acane
jest w ratach, w cz%"ci A w wierszach 1., 1.1., 1.2., 1.3. kol. 6.-8. sprawozdania
"wiadczenie ujmuje si% w miesi cu, w którym wyp!acono pierwsz rat%, za" kwoty
wykazuje si% wed!ug faktycznej wyp!aty. W przypadku wyp!aty wyrównania nale#nych
"wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego w zwi zku z podwy#szeniem przez s d do nowej,
wy#szej wysoko"ci alimentów – kwot takich nie nale#y traktowa& jako wyp!at nowych
"wiadcze$. W takiej sytuacji, w cz%"ci A w wierszach 1., 1.1., 1.2.,1.3. kol. 6.-8.
sprawozdania "wiadczenie ujmuje si% w miesi cu, w którym wyp!acono "wiadczenie w
pierwotnie obowi zuj cej wysoko"ci, za" kwoty wykazuje si% wed!ug faktycznej wyp!aty
wyrówna$ w zwi zku z podwy#szeniem przez s d wysoko"ci alimentów.
5. Kwoty i liczby wyp!acanych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego wykazane
w cz%"ci A w wierszach 1., 1.1., 1.2., 1.3. sprawozdania nie s pomniejszane o zwroty
"wiadcze$ nienale#nie pobranych. Kwoty odzyskanych nienale#nie pobranych "wiadcze$
wykazywane s w cz%"ci C sprawozdania. W przypadku, gdy ze "wiadcze$ z funduszu
alimentacyjnego potr cane s w danym miesi cu "wiadczenia nienale#nie pobrane,
nale#y w cz%"ci A wykaza& kwot% i liczb% "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego bez
potr cenia o odzyskane "wiadczenia nienale#nie pobrane, za" w cz%"ci C wykaza& kwot%
odzyskanych nienale#nie pobranych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego.
6. W cz%"ci A w wierszach 1.1., 1.2., 1.3. kwoty i liczby wyp!acanych "wiadcze$
z funduszu alimentacyjnego, w przypadku uzale#nienia prawa do nich od legitymowania
si% przez osob% uprawnion orzeczeniem o znacznym stopniu niepe!nosprawno"ci,
wykazuje si% wed!ug odpowiedniej grupy wiekowej osoby uprawnionej.
7. Kwoty w cz%"ci A w wierszach 2., 2.1., 2.2. i 2.3. nale#y wykazywa& w tym miesi cu,
w którym nast pi!o przekazanie "rodków na dochody bud#etu pa$stwa.
8. Kwoty w cz%"ci A w wierszach 3., 3.1., 3.2. nale#y wykazywa& w tym miesi cu,
w którym nast pi!o faktyczne przekazanie "rodków na dochody w!asne.
9. Warto"ci w cz%"ci A sprawozdania wykazuje si% bez odsetek, z tym #e w przypadku
warto"ci dotycz cych zaliczek alimentacyjnych wykazuje si% ! cznie kwot% powi%kszenia
o 5%.
10. Warto"ci w cz%"ci B sprawozdania wykazuje si% bez odsetek.
11. Odzyskane "wiadczenia nienale#nie pobrane wykazuje si% w cz%"ci C sprawozdania bez
pobranych odsetek. Wiersz 1.1. w cz%"ci C sprawozdania dotyczy "wiadcze$
z funduszu alimentacyjnego wyp!aconych w latach ubieg!ych.
12. W cz%"ci C w wierszu 2. sprawozdania ujmuje si% niepodj%te "wiadczenia z funduszu

alimentacyjnego. W cz%"ci A wykazuje si% "wiadczenia faktycznie wyp!acone (je#eli
osoba nie zg!asza si% po "wiadczenia, to w cz%"ci A nie wykazuje si% wydatków). Je#eli
"wiadczenie nie zosta!o wykazane jako "wiadczenie pobrane w cz%"ci A, to nie wykazuje
si% tego "wiadczenia w cz%"ci C. Istnieje wyj tek od powy#szej zasady - je#eli organ
przekaza! do wyp!aty "wiadczenie, a do momentu z!o#enia sprawozdania za dany kwarta!
roku do organu nie wp!yn%!a informacja o niepobraniu "wiadczenia (np. 3-miesi%czna
umowa z poczt ) albo je#eli organ przekaza! do wyp!aty "wiadczenie i istniej przes!anki
do uznania, #e osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy nie zg!osi si% po nie
do ko$ca okresu "wiadczeniowego to "wiadczenie to wykazuje si% w cz%"ci A (brak
uwzgl%dnienia w cz%"ci C). 'wiadczenia niepodj%te, wykazane wcze"niej w cz%"ci A,
wykazuje si% w cz%"ci C w miesi cu, w którym prawo do "wiadcze$ wygas!o
(wyga"ni%cie nie skutkuje konieczno"ci uwzgl%dnienia tego faktu w powy#szym
miesi cu w cz%"ci A). W sytuacji gdy niepodj%te "wiadczenia przekazane by!y
do wyp!aty w roku poprzednim, nale#y wykaza& te "wiadczenia równie# w wierszu 2.1.
w cz%"ci C sprawozdania.
13. W cz%"ci D w wierszu 3. sprawozdania wykazuje si% 3% miesi%cznej transzy okre"lonej
w rozdziale 85212 klasyfikacji bud#etowej.
14. W cz%"ci D w wierszu 4. sprawozdania ujmuje si% ca!o"& wydatków na obs!ug%
"wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji celowej z bud#etu
pa$stwa uj%tej w rozdziale 85212 klasyfikacji bud#etowej oraz z innych (róde!, w tym
równie# wydatki wykazane w wierszu 7.2. tej cz%"ci sprawozdania. Natomiast
w cz%"ci D w wierszu 5. ujmuje si% ca!o"& wydatków na dzia!ania podejmowane wobec
d!u#ników alimentacyjnych sfinansowanych z dotacji celowej z bud#etu pa$stwa uj%tej
w rozdziale 85212 klasyfikacji bud#etowej oraz z innych (róde!, w tym równie# wydatki
wykazane w wierszu 7.1. tej cz%"ci sprawozdania.
15. W cz%"ci D w wierszu 8. sprawozdania wykazuje si% liczb% osób realizuj cych ustaw% np. je#eli "wiadczenia realizuj dwie osoby zatrudnione na 0,5 etatu, w wierszu 8.
wykazana b%dzie liczba 2, natomiast w wierszu 8.1. liczba 1. W przypadku zatrudnienia
osoby na podstawie ró#nych umów wykazuje si% osob% w odpowiednich wierszach
sprawozdania odnosz cych si% do danego rodzaju zatrudnienia (np. je#eli osoba jest
zatrudniona jednocze"nie na 0,5 etatu oraz umow% zlecenie w wierszu 8.1. wykazuje si%
0,5, w wierszu 8.2. wykazuje si% 1, a w wierszu 8. wykazuje si% 1).
16. W cz%"ci D w wierszach 8.1. i 8.2. sprawozdania wykazuje si% liczb% osób, za które
pracodawca ponosi pe!ne koszty zatrudnienia.
17. W cz%"ci D w wierszu 8.3. sprawozdania wykazuje si% równie# liczb% osób, za które
pracodawca nie ponosi pe!nych kosztów zatrudnienia.
18. W cz%"ci E w wierszu 1. wykazuje si% wszystkie decyzje wydane przez organ w!a"ciwy
wierzyciela w sprawach dotycz cych "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego, w tym
równie# te, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy.
19. Warto"ci w cz%"ci F sprawozdania, z wyj tkiem wiersza 11., wykazuje si% w miesi cu
wyp!aty "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego. W przypadku, gdy w danym miesi cu
nie wyp!acono "wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i nie wykazano go w cz%"ci A
w wierszu 1. sprawozdania, stosownych warto"ci nie nale#y równie# wykazywa& w cz%"ci
F sprawozdania. Natomiast wyp!ata wyrówna$ kwot "wiadcze$ w pe!nej wysoko"ci
w danym miesi cu za poprzednie miesi ce nie powinna skutkowa& wielokrotnym
wykazywaniem liczby rodzin i liczby osób uprawnionych w cz%"ci F sprawozdania.

W cz%"ci F sprawozdania, zarówno w liczbie rodzin, jak i liczbie osób uprawnionych, nie
nale#y tak#e wykazywa& warto"ci w przypadku wyp!aty kolejnej raty "wiadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz przypadku wyp!aty wyrównania nale#nych "wiadcze$
z funduszu alimentacyjnego w zwi zku z podwy#szeniem przez s d do nowej, wy#szej
wysoko"ci alimentów.
20. Osoba uprawniona pobieraj ca "wiadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie
wykazywana w cz%"ci F sprawozdania, w szczególno"ci w wierszu 7., jest to osoba, któr
w "wietle ustawowej definicji rodziny (art. 2 pkt 12 ustawy) wykazuje si% jako jedyn we
wniosku o ustalenie prawa do "wiadczenia z funduszu alimentacyjnego (np. osoba
uprawniona, która ma zas dzone alimenty od obojga rodziców i ich egzekucja jest
bezskuteczna albo osoba, która ma zas dzone alimenty od jednego z rodziców i ich
egzekucja jest bezskuteczna, gdy drugi z rodziców nie #yje albo ojciec dziecka jest
nieznany). Nie jest osob
uprawnion
pobieraj c
"wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego na siebie pe!noletnia osoba uprawniona, która sama z!o#y!a wniosek
o ustalenie prawa do "wiadcze$ z funduszu alimentacyjnego, jednak#e w "wietle
ustawowej definicji rodziny w sk!ad tej rodziny wchodz inni jej cz!onkowie (i s oni
wykazani we wniosku). W przypadku wierszy 2.-2.4 dotycz cych liczby rodzin,
w których pobierane s "wiadczenia z funduszu alimentacyjnego w zale#no"ci od liczby
osób uprawnionych w rodzinie, osob% pobieraj c "wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego na siebie wykazuje si% wy! cznie w wierszu 2. tej cz%"ci sprawozdania.
21. W cz%"ci F sprawozdania warto"& wiersza 7. nie zawiera si% w wierszach 3.-6.
22. W cz%"ci F w wierszu 11. sprawozdania wykazuje si% d!u#ników alimentacyjnych,
dla których gmina jest organem w!a"ciwym d!u#nika w rozumieniu ustawy.
23. W cz%"ci G w wierszu 7. wykazuje si% wy! cznie te decyzje o uznaniu d!u#nika
alimentacyjnego za uchylaj cego si% od zobowi za$ alimentacyjnych, które sta!y si%
ostateczne.
24. Ocena podj%tych w kwartale dzia!a$, które doprowadzi!y do wzrostu "ci galno"ci
nale#no"ci wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wykazywanych w cz%"ci G
w kolumnie 6. sprawozdania nale#y do organu w!a"ciwego d!u#nika (wiersze 1.-13.) oraz
organu w!a"ciwego wierzyciela (wiersze 12. i 14.) i dotyczy nie tylko efektów dzia!a$
podj%tych w bie# cym kwartale sprawozdawczym, lecz równie# dzia!a$ wykazanych
w sprawozdaniach za poprzednie kwarta!y.
25. U#yte w sprawozdaniu sformu!owanie ,,w tym” oznacza sum% niezupe!n , natomiast
,,z tego” oznacza sum% zupe!n .

