
 

 

 

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

 Imię i Nazwisko          adres zamieszkania 

OŚWIADCZENIE 

 
Składając oświadczenie  pod rygorem  odpowiedzialności  karnej za składanie fałszywych zeznań, przewidzianej w art. 233 § 1, § 1a, § 2, § 6 ustawy z dnia  6 czerwca 

1997r. Kodeks Karny  

oświadczam co następuje: 

1. Osiągnąłem(am) miesięczny dochód z pracy dorywczej, zleconej, dodatkowej w kwocie……………………..……………. 

w okresie………………………………………………………………................................................................. ................... 

2. Prowadzę działalność gospodarczą TAK/NIE*  

rozliczam się na zasadach……………………………………………………………….. 

3. Pobieram kwotę ………………………….………… z tytułu: renty inwalidzkiej, rodzinnej, świadczenia rehabilitacyjnego 

4. Współmałżonek pozostaje poza granicami kraju TAK/NIE* w okresie………………………………………….…………… 

 - partycypuje w utrzymaniu rodziny TAK/NIE* w kwocie …………..………..………………………………...miesięcznie 

5. Otrzymuję alimenty TAK/NIE* w kwocie ……………………………………………………………………….miesięcznie 

6. Jestem zarejestrowany(na) w Urzędzie Pracy TAK/NIE* 

 - pobieram zasiłek dla bezrobotnych w kwocie …………………………………….………………..……………miesięcznie 

7. Inne dochody: kwota………………………………… źródło:………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………………….................... 
           (wynagrodzenie za pracę, zaś. rodzinny, zaś. wychowawczy, św. pielęgnacyjne, zaś. pielęgnacyjny, zaś. stały, pomoc rodziny itp) 
 

8. Pobieram dodatek mieszkaniowy, energetyczny TAK/NIE* w kwocie ………………………..………………..miesięcznie 

9. Jestem osobą samotnie gospodarującą TAK/NIE* 

10. Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko pozostając na moim wyłącznym utrzymaniu TAK/NIE* 

11. Zamieszkuję wspólnie z: ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Gospodaruję wspólnie z:…………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Pomimo wspólnego zamieszkiwania prowadzę odrębne gospodarstwo domowe ………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

z przyczyn: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

odrębność polega na: ……………………………………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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       data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 

Art. 233 § 1 – 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. 

                § 1a  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością  karną  grożącą  jemu samemu lub jego najbliższym, podlega 

                         karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

                § 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       

                § 6 - Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

                        odpowiedzialności karnej. 

* niewłaściwe skreślić 



 

Nazwisko i imię  ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

OŚWIADCZENIE 

O osiągniętym dodatkowym dochodzie 

Podstawa prawna – art. 8 pkt 11 i 12 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

Pouczona (y) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1, § 1a, § 2, § 6, Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. 

Kodeks karny, oświadczam co następuje: 

 

1. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o pomoc z dnia …..................………......... 

      Osiągnęłam(em) dochód jednorazowy w wysokości ………………….………………………..........……..zł. 

Z tytułu …...…...……………………………………………………………………………...........................          

  Np. nagroda ,premia, darowizna, sprzedaż, spadek, trzynasta pensja, odszkodowanie i inne 

Powyższy dochód osiągnęłam(em) w m- cu ………………………………………………………………...... 

 

2. W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku z dnia jak wyżej osiągnęłam(em) dochód 

      należny za okres (jako wyrównanie) od …...................................................do ….............................. 

Z tytułu …............................................................................................................................................................ 

     renty, emerytury, wynagrodzenia, alimentów, świadczeń rodzinnych, inne 

 

W wysokości ………………………………………………………..…………………………………..…   zł. 

Powyższy dochód osiągnęłam(em) w m-cu …………………………………………………………….……. 

 

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 pracownika socjalnego                Data i podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Art. 233 § 1 – 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. 

            § 1a -Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego       

      najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

              § 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       

               § 6 - Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania  


