
                                                                                                                                Załącznik nr 21 
                                                                                                                        do Regulaminu świadczeń dla studentów PANS w Nysie 

 

 

 
                                                                                                       Komisja Stypendialna 
                                                                                                                                 Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
                                                                                                                                 w Nysie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI EGZEKUCJI ALIMENTÓW 

 

 
Imię i nazwisko 

……………………………………… 
studenta/członka rodziny studenta 

 

Organ prowadzący egzekucję 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

w ……………………………………….. 

Data wszczęcia egzekucji 

……………………………………. 

 

 
Oświadczam, że w okresie ostatnich dwóch miesięcy egzekucja alimentów należnych od 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
                         (imię i nazwisko zobowiązanego, numer PESEL¹, adres zamieszkania) 

przyznanych dla ………………………………………………………………………………... 
                                               (imię i nazwisko, numer PESEL¹) 
Wyrokiem sądu ………………………………. w wysokości miesięcznie …………… zł ….. gr. 
                                     (data, sygnatura akt) 

 
EGZEKUCJA ALIMENTÓW 

      okazała się bezskuteczna² 

 

....................................................................... 

                 (miejscowość, data) 

 

…………………………………………………. 
           (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 
Oświadczenie 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczeń dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie i 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 § 1 i § 6 oraz art. 286 § 1 Kodeksu 

karnego (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2345), a także odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z art. 307 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń, 

oświadczam, że podane informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.    

 
……………………………                      ……………………………………………………………….. 
       miejscowość, data                                                               czytelny podpis studenta  

 

 

¹ W przypadku gdy nie nadano tego numeru lub w przypadku cudzoziemców – serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego 

    dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

² Bezskuteczność egzekucji – zgodnie z art. 2 pkt 2 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.) – oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej 

   należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność 

   wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami  
   Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: 

    a)  braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika, 
    b)  braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. 


