
 1 

 

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI FINANSOWEJ I RODZINNEJ  
 

 

........................................................................... 
(imię i nazwisko) 

 

……………………………………………….. 
(pesel) 
 

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

........................................................................... 

 

........................................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 

sporządzone dnia ...............................................................w związku ze złożonym wnioskiem 

w sprawie .................................................................................................................................... 

 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”. 

 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż 

aktualna sytuacja materialna mojej rodziny jest następująca: 
 

1. Dochody Podatnika oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

razem z podatnikiem. 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
wiek 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miesięczny dochód 

netto  

 

Tytuł dochodu  

np. wynagrodzenie, 

renta, emerytura, 

zasiłek, działalność 

gospodarcza  

1.   Wnioskodawca   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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2. Pozostałe dochody: 

- dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego ………………………………… 

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

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

-z tytułu najmu, dzierżawy, umów, zleceń,  itp. ……………………………………………… 

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

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

- pomoc z opieki społecznej  (forma pomocy) …………….…………………………. 

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

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

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

 inne (wymienić, wysokość)        …………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Posiadane przez Podatnika i wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie 

domowym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych  (np. w postaci 

lokat) oraz akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, dzieła sztuki i inne cenne rzeczy i 

przedmioty:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Sytuacja mieszkaniowa: 

- typ mieszkania ( własnościowe , lokatorskie, wynajęte , dom jednorodzinny ) 

.................................... ................................................................................................................. 

 

- powierzchnia mieszkania, budynku................................................................................ m kw.  

 

- stan techniczny, wartość budynku, mieszkania  ……………………………………………… 

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

- warunki mieszkaniowe …………….…………………………………………………………. 

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

 

5. Posiadane gospodarstwo rolne, grunty, działki  
- powierzchnia, rodzaj (np. działka budowlana, las), położenie 

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

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

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

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

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

- zabudowania gospodarcze ( stodoła, obora chlewnia, kurnik, stajnie, szklarnie silosy) –stan 

techniczny, wartość ................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................. ........................................  

………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Inne nieruchomości( garaż, dom letniskowy, lokale użytkowe  ) ……………………… 

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

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

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

7. Posiadane samochody,  maszyny i urządzenia, w tym maszyny i sprzęt rolniczy, środki 

transportu (rok produkcji i wartość ) ....................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

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

8. Stan inwentarza żywego ( jego rodzaj i ilość) ……………………………………………. 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................  

 

9. Stałe miesięczne wydatki: 

 czynsz, wynajem (średnio za miesiąc) ……………………………………………….. zł,  

 energia (średnio za miesiąc) ………………………………..…………….…………. zł,  

 gaz (średnio za miesiąc) …………………………………………………..…………..zł,  

 opłaty za odpady komunalne…………………………………………...……………..zł, 

 woda, kanalizacja ………………………………………..…………..………………. zł, 

 koszty ogrzewania …………………………………………………………………….zł 

 telefon/internet ………………………………………………………………………..zł, 

 przedszkole, żłobek,      .....…………. ………………………………………………..zł 

 dojazdy do pracy, szkoły………………………………………………………………zł 

 raty kredytów ……………………………………………………………….......…….zł 

 wydatki na ochronę zdrowia, lekarstwa,……………………………………………… 

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

 inne (należy wymienić ich rodzaj i wysokość) …………………….…………………… 

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………. 

 

10. Posiadane zaległości, wierzytelności , obciążenia hipoteczne należy wymienić ich 

rodzaj i wysokość (np. ZUS, KRUS, banki):……………………………………………… 

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

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

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

11.Zdarzenia losowe, mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy ( klęski żywiołowe, 

przewlekłe choroby , niepełnosprawny w rodzinie, osoby w rodzinie wymagające stałej 

pomocy długotrwałe leczenie szpitalne, wypadki komunikacyjne, pożar lub kradzież 

majątku i inne):  

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  

 

 

............................................................                                    …………...................................... 
Miejscowość i data        Podpis podatnika 
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UWAGA: 

Do niniejszego druku należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane informacje o 

dochodach, wydatkach, stanie zdrowia, klęskach żywiołowych, np. odcinek od renty 

/emerytury, zaświadczenia o wysokości dochodu, zaświadczenia z Ośrodka Pomocy 

Społecznej, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, karty informacyjne leczenia 

szpitalnego, zaświadczenia o niepełnosprawności, potwierdzenia opłat za energię, gaz, wodę, 

ścieki, faktury za leki, itp. 
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