
 

          ………………………………………. 
           miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam że: ………………………………………………………………………… 

        (imię i nazwisko) 

zamieszkały (a) ………………………………………………………………………………….………….… 

jest zatrudniony (a) ……………………………………………………………………………..……………. 

wynagrodzenie brutto za m-c……………………………………… wynosi………………………………… 

z tego potrącono: podatek ……………………………………………………………………………………. 

składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości…………………………………………………………… 

składkę na ubezpieczenie emerytalne w wysokości…………………………………………………………… 

składkę na ubezpieczenie rentowne w wysokości….……………………………………………..…………… 

składkę na ubezpieczenie chorobowe w wysokości…………………………………………………………… 

alimenty w wysokości …………………………………………………………………………………….…… 

kwota netto po odliczeniu powyższych potrąceń................................................................................................. 

koszty uzyskania przychodu w wysokości …………………………………………………………………….. 

Kwota po odliczeniu kosztów przychodu ……………………………………………………………………... 

 

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 składającej oświadczenie 

 

 

 

 

Art. 233 § 1 K.K. – 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. 

Art. 8. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marzec 2004r. 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi 

inaczej, pomniejszoną o: 

1)  miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 


