
Oświadczenie dotyczące 
sytuacji majątkowej i finansowej
Należy przygotować się do zapłacenia 
grzywny

www.gov.uk/crime

Należy wypełnić niniejszy formularz 
i przesłać go do sądu lub przekazać 
osobiście strażnikowi sądowemu po 
przybyciu do sądu. Jeśli nie uda się 
przekazać sądowi oświadczenia o sytuacji 
majątkowej i finansowej lub też sąd uzna, iż 
przekazane informacje nie są wystarczająco 
wiarygodne, sąd ma prawo ocenić sytuację 
finansową według własnego uznania.

Uwaga: Przedstawienie sądowi fałszywego 
oświadczenia o sytuacji majątkowej 
i finansowej lub zatajenie istotnych faktów 
na oficjalne żądanie jest przestępstwem.

Sąd może nałożyć grzywnę lub inną karę 
finansową, którą należy opłacić w dniu jej 
nałożenia. Należy mieć odpowiednie środki 
płatności przy sobie.

Niezależne porady
Aby uzyskać niezależną i bezstronną poradę w sprawie 
przysługujących praw, zarządzania długiem lub możliwych 
konsekwencji nałożenia grzywny i uchylania się od jej zapłaty, 
pomocą służy:

•	 Krajowa	infolinia	ds.	zadłużenia	0808	8084000	lub	 
www.nationaldebtline.co.uk

•	 Biuro	Porad	Obywatelskich:	www.citizensadvice.org.uk

Wypełnienie i złożenie niniejszego formularza

Oświadczenie	majątkowe	i	sytuacji	finansowej	można	złożyć	
przed rozprawą. Należy je przesłać pocztą lub osobiście 
doręczyć sądowi rozpatrującemu sprawę. Adres sądu podano 
na wezwaniu/formularzu sądowym. Można go również 
uzyskać	w	miejscowym	sądzie	magistrackim.	Korespondencja	
pocztą elektroniczną ani rozmowy telefoniczne nie będą 
brane pod uwagę.

Wezwany zobowiązany jest do złożenia dowodów sytuacji 
finansowej, np. odcinków wypłat wynagrodzenia, książki 
świadczeń, rachunków. W związku z powyższym, należy mieć 
wspomniane dokumenty ze sobą podczas rozprawy.

Złożone informacje mogą być wykorzystane przez sąd lub 
inną upoważnioną instytucję działającą na wniosek sądu 
w celu dochodzenia zapłaty wszelkich niezapłaconych 
grzywien nałożonych przez sąd.

Dalsza pomoc
Osoby	mające	trudności	z	odczytaniem	niniejszego	
formularza prosimy o kontakt z sądem magistrackim lub 
zalogowanie się na witrynie hmctsformfinder.justice.gov.
uk	i	wpisanie	„MC100”	we	właściwym	oknie	dotyczącym	
numeru formularza, aby uzyskać formularz w żądanym 
języku. 

Dodatkowe języki: chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, 
grecki, gudżarati, hindi, kurdyjski, polski, punjabi, portugalski, 
serbski, chorwacki, hiszpański, turecki, urdu i walijski.
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Obowiązki prawne

Jest to oficjalne wezwanie od wyznaczonego 
urzędnika.	Każdy	osoba	oskarżona	
o przestępstwo musi na wezwanie sądu 
przedstawić stosowane informacje finansowe.

Nieudzielenie sądowi informacji na temat 
majątku i sytuacji finansowej na oficjalne 
żądanie jest przestępstwem. Przedstawiając 
sądowi oświadczenie o sytuacji majątkowej 
i finansowej na oficjalne żądanie 
przestępstwem jest:
•	składanie	fałszywego	oświadczenia	

•	świadome	zatajenie	istotnych	faktów

Sąd może nałożyć grzywnę lub inną karę finansową, którą 
należy opłacić w dniu jej nałożenia. Nałożoną grzywnę można 
opłacić: kartą kredytową lub debetową na witrynie www.gov.
uk/pay-court-fine-online, telefonicznie (również dzwoniąc na 
specjalną infolinię sądu), kartą płatniczą, zleceniem stałym lub 
poleceniem zapłaty. 

Przy podejmowaniu decyzji o wielkości ewentualnej grzywny 
lub innej kary finansowej sąd weźmie pod uwagę przekazane 
przez pozwanego informacje na temat majątku i sytuacji 
finansowej. Przy nakładaniu i egzekwowaniu grzywny sąd 
weźmie pod uwagę informacje o wszelkich wcześniejszych 
grzywnach pozostałych do spłaty. Pozostałe informacje 
w części wydatków są brane pod uwagę wyłącznie, gdy 
pozwany nie jest w stanie dokonać zapłaty w całości w dniu 
nałożenia grzywny. Pozwany może wnioskować o przesunięcie 
terminu spłaty, co sąd weźmie pod uwagę, jednakże 
niekoniecznie może się do wniosku przychylić.

Osobom uchylającym się od zapłaty może być 
wymierzona kara pozbawienia wolności.

65

MC100



1. Dane osobowe

2. Dochód 3. Wydatki

4. Inne informacje

Łączne oszczędności

Dochód partnera/partnerki  
łącznie ze świadczeniami

Proszę dodać wszelkie inne informacje 
(np. majątek nie wymieniony powyżej) 
istotne dla rozpatrywanej sprawy:

Proszę wypełniać 
WIELKIMI 
LITERAMI 

Oświadczenie dotyczące sytuacji 
majątkowej i finansowej
Jeśli sąd nałoży grzywnę lub inną karę 
finansową, osoba będąca przedmiotem nakazu 
ma obowiązek uiścić opłatę tego samego dnia.  
Proszę przedstawić sądowi dowody swojej 
sytuacji majątkowej i finansowej.

Czynsz, hipoteka lub opłaty 
za wynajem

£

Podatek lokalny £

Ubezpieczenie  
(dom, koszty życia itp.)

£

Alimenty £

Koszty podróży  
(paliwo, samochód, transport 
publiczny itp.)

£

Rachunki za media (gaz, woda, 
energia elektryczna, itp.)

£

Telefon (w tym telefon 
komórkowy)

£

Abonament telewizyjny (BBC, 
płatna telewizja komercyjna, itp.)

£

Inne grzywny  
(proszę wskazać sąd)

£

£
£

Nakazy sądu hrabstwa £
Spłata kredytów 
(karta kredytowa, bank itp.)

£

Inne wydatki (proszę podać)

£
£
£
£

Łączne wydatki £

Osoby pracujące
Zawód

Nazwa pracodawcy

Adres pracodawcy

Kod pocztowy

Numer telefonu pracodawcy

Pracuję na własny 
rachunek jako

(kwota po odliczeniu 
podatków)

£

Wszelkie inne dochody £

Łączny dochód £

Osoby bezrobotne

proszę podać, od kiedy

Czy otrzymują Państwo 
świadczenia?

Tak Nie

Jeśli tak, proszę podać poniżej, jakie 
świadczenia Państwo otrzymują.

Imię (imiona)

Nazwisko

Adres

Kod pocztowy

Numer telefonu domowego

Numer telefonu komórkowego

Email

Data urodzenia

Numer ubezpieczenia społecznego (ang. NIN)

Numer rejestracyjny pojazdu

Czy są Państwo zarejestrowanym 
właścicielem pojazdu? Tak Nie

Liczba dzieci na utrzymaniu

Można zwrócić się do sądu o przesunięcie terminu 
zapłaty. Aby zwrócić się do sądu o przesunięcie 
terminu zapłaty, należy przedstawić szczegółowe 
dowody swoich zobowiązań finansowych. Sąd 
rozpatrzy wniosek, ale niekoniecznie się do niego 
przychyli.

£

£

2 3 4

Podpis

Data

Zdaję sobie sprawę, że celowe wprowadzenie 
sądu w błąd lub zatajenie istotnych faktów 
w oświadczeniu o sytuacji majątkowej i finansowej 
jest przestępstwem i podlega dodatkowej grzywnie.

Wypełnia urzędnik
Numer sprawy

Data rozprawy

W odniesieniu do wszystkich przychodów 
i wydatkówproszę wskazać, czy są podane:

Tygodniowo Dwutygodniowo Miesięcznie


