
       Oświadczenie o dochodach i wydatkach 

rodziny korzystającej z pomocy społecznej 

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie………………………………………………………………………………….. 

Adres:  kod pocztowy miejscowość…………………………………………………….…………………… 

  ulica………………………………………………………………………….. nr domu……… nr mieszkania………..…….. 

seria i nr dowodu osobistego……………………………………….…… Nr PESEL  

Skład rodziny: 

Lp. Nazwisko i imię 
Stopień 

pokrewieństwa 

Składniki dochodu poszczególnych  
osób w rodzinie 

rodzaj dochodu kwota netto 

1.  
Składający(a) 
oświadczenie 

  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

   
Łączny dochód 

 w rodzinie 
 

   
Dochód na osobę 

 w rodzinie 
 

Wydatki z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 

czynsz/podatek  
telefon 

stacjon./kom. 
 opał  

energia  śmieci  paliwo  

gaz  woda  raty  

leki/sprzęt 
medyczny 

 ścieki  bilety miesięczne  

opłata za 
przedszkole 

 Internet, TV  papierosy  

Inne:  

zadłużenie  Łącznie  

Dane powyższe podałem (am) zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Stwierdzam własnoręczność podpisu 

 

.……………………………………………………………..    ………………………………………………………………. 
    podpis osoby przyjmującej oświadczenie          podpis osoby składającej oświadczenie 

Miejscowość………………………………………………………………..    Data………………………………………… 



Świadomy(a) obowiązków wynikających z Art. 109 Ustawy o Pomocy Społecznej* z dnia 12 marca 2004 r.  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 §1 i §2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny** 

(t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2345 ze zm.) oświadczam, że w skład mojego dochodu oraz dochodu osób wspólnie ze 

mną gospodarujących w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku wchodziły wyżej wymienione osoby. 

 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

podpis osoby składającej oświadczenie 

 

*Art. 109 Ustawy o Pomocy Społecznej 

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z 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.  

**Art. 233 K. K. 

§1 – Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do 8 lat.  

§2 – Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, 

uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

  


