
 
OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

 
Podstawa prawna art. 107 ust. 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
( j.t. Dz. U. z 2015 r. pozycja 163 z późn. zm. ). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że w skład 
dochodu netto mojej rodziny  * wchodzą należności z tytułu : 
 

wynagrodzenia za pracę stałą               
                                        ………………………………………………………..…………………………………………….. 

działalności gospodarczej lub innej 
podlegającej bezp.. społ. **                                                         ………………………………………………………..…………………………………………….. 

prac dorywczych, zleconych, 
dodatkowych** 
                          ………………………………………………………..…………………………………………….. 

świadczeń z ZUS (emerytura, renta inw., 
rodzinna, świadcz. rehabilitacyjne**                                ………………………………………………………..…………………………………………….. 

dodatku mieszkaniowego z Urzędu 
Miasta Nowego Sącza ………………………………………………………..…………………………………………….. 

zas. rodzinnego i świadczeń  rodzinnych         
                           ………………………………………………………..…………………………………………….. 

zas. pielęgnacyjnego                                   
                                    ………………………………………………………..…………………………………………….. 

zasiłku SUP                                                  
                                      ………………………………………………………..…………………………………………….. 

świadczenia z tytułu rodziny zastępczej        
                             ………………………………………………………..…………………………………………….. 

gospodarstwa rolnego (pow. w ha 
przelicz)    
                         ………………………………………………………..…………………………………………….. 

stypendium, praktyki szkolnej                           
                          ………………………………………………………..…………………………………………….. 

alimentów (sądowych, dobrowolnych, ** 
ustalonych: m-c, rok)                                                                     ………………………………………………………..…………………………………………….. 

partycypacji współmałżonka 
przebywającego poza granicami kraju na 
utrzymaniu rodziny                           ………………………………………………………..…………………………………………….. 

świadczenie z pomocy społecznej: zasiłek 
stały, okresowy* *    ………………………………………………………..…………………………………………….. 

                                                                   
     Razem dochód : ………………………………………….…… 

 
 
     ………………………………………………………….                                             …….……....………………………………       
(data i podpis  składającego oświadczenie)              (podpis pracownika socjalnego)                                                                      
 
 
 
 
 
 

* dot. osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe 
** niepotrzebne skreślić 
 



 
 

OŚWIADCZENIE 
o osiągniętym dodatkowym dochodzie 

 
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 miesiąc złożenia wniosku z dnia jak wyżej 

osiągnęłam(em) dochód należny za okres (jako wyrównanie) 

od ………………………………………………………….…….…………….     do ………………………………..…………….…………….. 

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

z tytułu ……………………………………………………………………………………………..………….………………………….….……… 
                   ( np. renty, emerytury, wynagrodzenia, alimentów, inne) 

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

 
Oświadczenie niniejsze zostało wnoszącemu odczytane. 

 
 
 
     ………………………………………………………….                                                             …….……....………………………………       
     (data i podpis  składającego oświadczenie)                                          (podpis pracownika socjalnego)                                                                      
 
 
Art.233 §1 Kodeksu Karnego 
"Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3" 
 
§ 2 – Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, 
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 


