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Informacja dotycząca wypełniania formularza 

Oświadczenie finansowe (sprawy rodzinne i 
rozwodowe)  

WAŻNE:  Niniejsza informacja i instrukcje nie stanowią porady prawnej. Ich celem jest 
pomoc w prawidłowym wypełnieniu formularza Oświadczenia finansowego (sprawy 
rodzinne i rozwodowe) (Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)). Wykorzystanie 
formularzy nie gwarantuje pomyślnego wyniku w sprawie. 

Aby dowiedzieć się, jak należy wypełnić formularze i wnieść je do sądu, należy 
zapoznać się z instrukcjami w informacji W jaki sposób wypełnić oświadczenie 
finansowe (sprawy rodzinne i rozwodowe) (How to Complete a Financial Affidavit 
(Family & Divorce Cases)) i z instrukcjami na formularzach.   

Nazwy formularzy: 
  

 Oświadczenie finansowe (sprawy rodzinne i 
rozwodowe) 

 Dodatkowe informacje do oświadczenia finansowego 
(sprawy rodzinne i rozwodowe) (Additional Information 
for the Financial Affidavit (Family & Divorce Cases)) 
(jeśli potrzebny)  

Cel formularzy: Przedstawienie informacji i dokumentów finansowych 
drugiej stronie i sądowi w sprawach związanych z 
alimentacją dzieci, wydatkami na dzieci, kosztami  
uczelni, kosztami utrzymania małżonka (alimenty) lub 
kosztów adwokackich. 

Rodzaje spraw, w 
których formularze 
MOGĄ być użyte: 

Rozwód, ojcostwo i rozwiązanie związku partnerskiego. 

Rodzaje spraw, w 
których formularze NIE 
MOGĄ być użyte: 

Wszystkie inne rodzaje spraw.  

 

Koszt złożenia 
formularza: 

Bez kosztów. 

Specjalne informacje 
lub dokumenty 
potrzebne do 
wypełnienia formularzy: 

 Najbardziej aktualne deklaracje dotyczące podatku od 

dochodu  

 Najbardziej aktualne odcinki wypłat lub inny dowód 

dochodu 

 Najbardziej aktualne wyciągi z kont bankowych 

 Inne dokumenty potwierdzające oświadczenie 

Ustawy odnoszące się 
do formularzy: 

750 ILCS 5/501 „Ulga tymczasowa“, ustawa stanu Illinois o 

związku małżeńskim i rozwiązaniu związku małżeńskiego. 

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

http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/documents/075000050K501.htm


Zatwierdzone formularze Sądu Najwyższego stanu Illinois można znaleźć na stronie: http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/. 
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Gdzie znaleźć 
formularze i kartę z 
instrukcjami: 

www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/ 

Aby znaleźć więcej 
informacji: 

 

Należy zapoznać się z informacją W jaki sposób wypełnić 
oświadczenie finansowe (sprawy rodzinne i rozwodowe) i 
instrukcjami podanymi w formularzach. Informacje i źródła 
informacji można również uzyskać udając się do budynku 
sądu lub odwiedzając stronę www.illinoislegalaid.org. 

 

http://www.illinoiscourts.gov/Forms/approved/
http://www.illinoislegalaid.org/



