
…………………………………..……..                              ……………………………., dnia …………….…. 
                     ( imię i nazwisko )                                                                                              ( miejscowość) 

…………………………..……………..  

…………………………………..…….. 
        (adres) 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM 1) 

 

Ja……………………………………………...…….., urodzona/y…………………..………………………… 
( imię i nazwisko ) ( data i miejscowość ) 

 

oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/mój2) składają się3): 

I. Nieruchomości: 

- lokal mieszkalny: 

□ nie posiadam       □ posiadam (wielkość w m2, tytuł prawny): 

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

- dom 

□ nie posiadam       □ posiadam (wielkość w m2, tytuł prawny): 

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

- place działki 

□ nie posiadam       □ posiadam (powierzchnia w m2): 

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

- gospodarstwo rolne 

□ nie posiadam       □ posiadam (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych): 

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

II Ruchomości: 

- samochody: 

□ nie posiadam       □ posiadam (typ, rocznik, wartość szacunkowa): 

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

- maszyny: 

□ nie posiadam       □ posiadam (rodzaj, wartość szacunkowa) 

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

- inne: 

□ nie posiadam       □ posiadam (rodzaj, wartość szacunkowa) 

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

III. Posiadane zasoby:. 

- pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp.) 

□ nie posiadam       □ posiadam (wartość nominalna) 

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

- wartościowe  

□ nie posiadam       □ posiadam (wartość szacunkowa) 

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

IV. Inne dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

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

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

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

 

Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

                                                                                     

                                                                                        .                 (podpis)   …………………………………………………….. 

 
1) Należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek osobisty 
2) Niepotrzebne skreślić 
3) Zaznaczyć właściwie  lub  



 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………….. 

oświadczam, że zostałem/am: zobowiązany/a do poinformowania pracownika socjalnego o każdej zmianie 

sytuacji osobistej i majątkowej mojej (rodziny), która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń 

(podstawa prawna : art. 109 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.1) 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

1) nie posiadam innych dochodów, niż wskazane w rodzinnym wywiadzie środowiskowym z dnia ……..…, 

2) źródło utrzymania stanowi: …………………………………………….…………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………...…..., 

3) w ciągu ostatnich 12 miesięcy uzyskałem / nie uzyskałem dochodu jednorazowego przekraczającego 

pięciokrotność odpowiedniej kwoty kryterium dochodowego, 

4) nie uzyskałem/ uzyskałem jednorazowy dochód w wys. …………………., który był należny za okres od 

……………….  do …………… 

 

Ponadto oświadczam, że sytuacja moja / mojej rodziny przedstawia się następująco: 

 

- rodzinna: ……………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………., 

 

- mieszkaniowa: ………………………………………………………………………………………………... 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………., 

 

- zawodowa: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

- zdrowotna: ……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………., 

 

- inna: ………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

……………………………………………                                       …………………………………………… 
                       (podpis przyjmującego oświadczenie)             (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 
1 art. 109 – Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał 

świadczenie, o każdej zmianie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą przyznania świadczeń. 


