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W JAKI SPOSÓB WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE FINANSOWE  
(SPRAWY RODZINNE I ROZWODOWE) 

Czym jest Oświadczenie finansowe?  

Jest to dokument, który sędzia wykorzystuje do 
oszacowania dochodu, wydatków, środków materialnych 
i długów danej osoby. Informacje podane w 
oświadczeniu muszą być zgodne z prawdą.  

Kto musi wypełnić Oświadczenie finansowe?   

Dowolna strona, która składa wniosek lub w stosunku do 
której złożony został wniosek o alimentację dzieci, opłatę 
wydatków na dzieci, wydatków na uczelnie, kosztów 
utrzymania małżonka (alimenty) lub kosztów 
adwokackich.  

Oświadczenie finansowe (Financial Affidavit) musi być 
poparte dokumentami, łącznie z najbardziej aktualnymi: 
o

o odcinkami wypłat lub innymi dowodami dochodu 
o wyciągami z kont bankowych 
o innymi dokumentami potwierdzającymi oświadczenie 

 deklaracjami dotyczącymi podatku dochodowego 

Jeśli informacje danej osoby są chronione z powodu 
przemocy domowej lub molestowania, informacje takie 
mogą być usunięte z dokumentów finansowych.  

Kiedy należy złożyć Oświadczenie finansowe?  

Nie ma ogólnie obowiązującej zasady. Mogą istnieć 
przepisy lokalne dotyczące terminu składania 
Oświadczenia finansowego. Jeśli istnieją, należy 
przestrzegać tych przepisów. Należy zapytać sekretarza 
sądu okręgowego, gdzie znaleźć te przepisy. 

Gdzie mogę znaleźć potrzebne mi formularze? 

Formularze można znaleźć na stronie: 
http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/  

Co należy zrobić po wypełnieniu formularza 
Oświadczenia finansowego? 

o Wypełniona kopia Oświadczenia finansowego wraz z 
załączonymi dokumentami musi być wysłana do 
drugiej strony w danym procesie sądowym. Jeśli 
strona ma adwokata, wysłać kopię do adwokata.  

o Należy wypełnić i złożyć formularz Dowodu doręczenia 
(Proof of Delivery) w kancelarii sądu okręgowego, aby 
wykazać, że wysłano formularze do drugiej strony. 
Formularz dowodu doręczenia można znaleźć na 
stronie: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

o Nie należy składać Oświadczenia finansowego do 
kancelarii sekretarza sądu okręgowego, o ile nie jest  
to wymagane na mocy lokalnego przepisu lub 
orzeczenia sądowego.  

Co będzie, jeśli podam fałszywe lub nieprawidłowe 
informacje? 

W takim przypadku grożą znaczne kary i sankcje, 
łącznie z kosztami sądowymi i adwokackimi. 

Co zrobić, jeśli nie dysponuję wszystkimi 
informacjami, aby udzielić odpowiedzi na wszystkie 
pytania? 

Trzeba będzie wykazać sędziemu, że poczyniono 
wszelkie wysiłki, aby uzyskać wszystkie wymagane 
informacje. Jeśli osoba wypełniająca oświadczenie nie 
ma wszystkich informacji w momencie wypełniania 
Oświadczenia finansowego, powinna przedstawić te, 
które ma i dostarczyć pozostałe informacje w jak 
najszybszym terminie. 

Czy muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania?  

Tak, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania i 
wypełnić wszystkie części Oświadczenia finansowego, 
nawet jeśli odpowiedzią jest „nie dotyczy“, „brak“, „nie 
posiadam“ lub inne krótkie objaśnienie. 

Gdzie mogę uzyskać pomoc?   

Jeśli osoba nie angażuje adwokata, pomoc jest 
dostępna online na stronie www.illinoislegalaid.org lub w 
lokalnej bibliotece prawniczej.  

W jaki sposób wypełnić Oświadczenie finansowe?  

Formularz zawiera pomocnicze instrukcje w kolumnie po 
lewej stronie.  

W jaki sposób obliczyć mój dochód?  

Jeśli dana osoba nie otrzymuje wynagrodzenia co 
miesiąc, będzie musiała przeliczyć dochód na kwoty 
miesięczne. Na przykład, jeśli otrzymuje 600 $ na 
tydzień, musi pomnożyć 600 $ przez 52, aby uzyskać 
wynagrodzenie roczne, a następnie podzielić tę kwotę 
przez 12, aby uzyskać miesięczną płacę (600 $ x 52 = 
31 200 $ ÷ 12 = 2600 $ na miesiąc). 

W jaki sposób obliczyć moje wydatki?  

Pewne wydatki zmieniają się w ciągu roku lub są 
opłacane raz lub dwa razy w roku. W takich przypadkach 
należy obliczyć całkowitą opłacaną kwotę roczną, a 
następnie podzielić ją przez 12, aby uzyskać średnią 
kwotę miesięczną. Na przykład, jeśli płaci się 600 $ dwa 
razy w roku, należy pomnożyć 600 $ przez 2, aby 
uzyskać roczną kwotę opłaty (1200 $), a następnie 
podzielić tę kwotę przez 12, aby uzyskać opłatę 
miesięczną (600 $ x 2 = 1200 $ ÷ 12 = 100 $  
na miesiąc). 

  

Zatwierdzone formularze Sądu Najwyższego stanu Illinois można znaleźć na stronie: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 
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Obliczanie kwot miesięcznych  

Do pomocy w obliczeniach należy wykorzystać 
tabelę „Obliczanie kwot miesięcznych“.  
 
Co tydzień (52 razy w roku):  

_____$ x 52 = _____$ ÷ 12 = _____$ na miesiąc  

 
Co dwa tygodnie (26 razy w roku):  

_____$ x 26 = _____$ ÷ 12 = _____$ na miesiąc  

 
Dwa razy w miesiącu (24 razy w roku):  

_____$ x 24 = _____$ ÷ 12 = _____$ na miesiąc  

 
Co kwartał (4 razy w roku):  

_____$ x 4 = _____$ ÷ 12 = _____$ na miesiąc  

 

Nie należy wymieniać tego samego wydatku w więcej 
niż jednej części Oświadczenia finansowego.    


