
 

                                                                                         Czarna Białostocka, dnia …………………………………. 

 

 

 

Oświadczenie 

 

       Zostałem/am poinformowany/a, że zgodnie z art. 10 § 1 kpa organy administracji publicznej są zobowiązane 

zapewnić mi czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić mi 

wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz do czynnego udziału w 

postępowaniu toczącym się przed tutejszym Ośrodkiem, tzn. mogę uczestniczyć w czynnościach wyjaśniających, 

przeglądać akta sprawy, składać wyjaśnienia i wnioski. Jestem świadomy/a, że powyższe uprawnienia służą mi od 

chwili wszczęcia postępowania (tj. od chwili złożenia wniosku), aż do chwili wydania decyzji kończącej 

postępowanie. 

     

    Ja niżej podpisana(ny) oświadczam, że zapoznałam(em) się z aktami sprawy dotyczącej wniosku 

złożonego w dniu ……………………………….. i nie wnoszę zastrzeżeń. 

 

                                                                                                                                         

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P O U C Z E N I E 

 

Art.4 Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich 

trudnej sytuacji życiowej. 

Art.11 ust.2 Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym 

mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, 

odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie 

szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót 

publicznych lub prac społecznie użytecznych, a także odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie 

integracji społecznej realizowanych w ramach Programu „Aktywizacja i Integracja”, o których mowa w przepisach 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w 

zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania 

świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej. 

Art.12 W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną 

wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie 

przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku 

posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, 

można odmówić przyznania świadczenia. 

Art. 104. 1. Należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych 

przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art.106 ust.4 Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o 

odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art.5a, 

wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 

Art.107 ust.1 Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających 

się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej 

oraz u osób, o których mowa w art.103. 

Art.107. ust.4a Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub 

rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizację przez osoby lub rodziny 

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia 

decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

Art.107 ust.5 Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby 

lub rodziny ubiegającej się o pomoc, złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia 

oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia. 

Art. 109. Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby, o których mowa w art. 61 

ust. 1 pkt 2, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie lub ustalił odpłatność, o 

każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania 

świadczeń lub ponoszenia odpłatności. 

 

 

 

                                                                                   Oświadczam, że zapoznałem/łam się z niniejszym pouczeniem 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                …………..……………………………………………………… 
                                                                                                                                                               (data i podpis) 

 


