
…...............................................................              …........................................
           (imię i nazwisko)          (data)

…..............................................................
                    (adres)

         OŚWIADCZENIE

Pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par. 1 KK za składanie fałszywych informacji – 
oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za udzielone informacje.

Niniejszą deklarację składam za miesiąc ….........................................   20........... roku:

I

1. Pracuję i osiągnąłem(am) wynagrodzenie z pracy zawodowej/dorywczej/ zleconej/dodatkowej w miesięcznej 

kwocie netto ….......................................

2. Posiadam prawo do emerytury/renty/renty socjalnej/zasiłku stałego/zasiłku dla bezrobotnych/innych świadczeń 

w miesięcznej kwocie netto....................................................

3. Otrzymuję świadczenia alimentacyjne w miesięcznej kwocie …..................................

4. Otrzymuję dodatek mieszkaniowy przyznany mi na okres …............................. w miesięcznej kwocie …..................

5. Zwrot podatku od osób fizycznych za rok 20................ w wysokości …..........................

6. Otrzymuję ryczałt dla kuratora społecznego w wysokości.....................................

7. Posiadam prawo do: świadczeń rodzinnych takich jak: 

• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w miesięcznej kwocie…....................

• fundusz alimentacyjny w miesięcznej kwocie …...................................

• świadczenie pielęgancyjne w miesięcznej kwocie.................................

• zasiłek pielęgnacyjny  w miesięcznej kwocie........................................

8. Prowadze działalność gospodarczą na zasadach...................osiągając dochód w miesięcznej kwocie netto.................

9. Dzieci mają przyznane stypendium w miesięcznej kwocie.........................

10. Jestem zarejestrowany(na) w PUP z prawem/bez prawa do zasiłku.......................... (tak lub nie)

11. Nie pracuję, korzystam z ubezpieczenia zdrowotnego (gdzie?)................................

12. Posiadam gospodarstwo rolne o powierzchni fizycznej........................... przeliczeniowej.............................................  
(dochód z gospodarstwa rolonego oblicza się na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej tj. 308.00 x ha przeliczeniowy)

II

13. Współmałżonek pracuje i pozostaje poza granicami kraju od …........................................ wspiera rodzinę 

finansowo w miesięcznej kwocie netto................................................

III

14. Inne osoby spokrewnione lub nie spokrewnione prowadzące ze mną wspólne gospodarstwo domowe osiągają 

dochody z tytułu pracy zawodowej/dorywczej/zleconej/dodatkowej/ emerytury/renty/renty socjalnej/płatnej 

praktyki zawodowej/otrzymał zwrot podatku za rok 20........r./ osiąga inne dochody w miesięcznej kwocie 

netto..........................................................

IV
15. Inne dochody/informacje …............................................................................... 

Na podstawie art. 109 ustawy o pomocy społecznej – osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane 
niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, 
która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

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



….................................................................  …..........................................
                       (imię i nazwisko)          (data)

….................................................................
                                     (adres)

DEKLARACJA O DOCHODACH

Oświadczam, że wraz ze mną wspólne gospodarstwo domowe prowadzą następujące osoby:

1. Imię i nazwisko …......................................................................................................................................…............................. 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

2. Imię i nazwisko …......................................................................................................................................…............................. 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

3. Imię i nazwisko …....................................................................................................................................................................... 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

4. Imię i nazwisko …....................................................................................................................................................................... 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

5. Imię i nazwisko …....................................................................................................................................................................... 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

6. Imię i nazwisko …....................................................................................................................................................................... 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

7. Imię i nazwisko …....................................................................................................................................................................... 

data urodzenia ….................................................. PESEL...............................................................

Oświadczam, że dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojej rodziny wyniosły w miesiącu …........................ 20........r.

Lp Imię i nazwisko Miejsce pracy - nauki Źródło dochodu Wysokość dochodu – zł

1

2

3

4

5

6

7

                                                                                                                        Suma wszystkich dochodów

Oświadczam, iż:
• uzyskałem  /  nie  uzyskałem  w  ciągu  12  miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku  lub  w  okresie  pobierania  

świadczenia  z  pomocy społecznej  dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie  kwotę  kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej / w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowego rodziny , w przypadku 
osoby w rodzinie w wysokości ….................................

• uzyskałam(em)  /  nie  uzyskałam(em)  dochodu  jednorazowego  należnego  za  dany  okres  od  dnia  …..............  do  dnia 
…................. w wysokości …................

Zostałem/am zapoznany/a z treścią art. 8 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233§1 i §6 
Kodeksu karnego (Dz. U. Z 1997 r. Nr 88, poz 553 z późn. zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu 
sądowym  lub  w  innym  postępowaniu  prowadzonym  na  podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę,  podlega  karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

  .......................................................
                   (podpis)


