
.................................................................................... Trzebinia, dnia: ………………………

                       ( imię i nazwisko )
Oświadczenie o osiąganych dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 

a) jestem zarejestrowana(y) w Urzędzie Pracy tak* nie*
- z prawem do zasiłku dla bezrobotnych tak* nie*
kwota brutto (miesięcznie): …………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

- z prawem do składek zdrowotnych tak* nie*
kwota brutto (miesięcznie): …………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………
- z prawem do zasiłku przedemerytalnego tak* nie*

b) pobieram świadczenia rodzinne* oraz dodatki do świadczeń tak* nie*
rodzinnych*
kwota (miesięcznie): ……………………………………………

c) pobieram  świadczenie pielęgnacyjne*  specjalny zasiłek  tak* nie*

opiekuńczy* zasiłek dla opiekuna* składka zdrowotna*
kwota (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

d) pobieram zasiłek pielęgnacyjny tak* nie*

kwota (miesięcznie): ……………………………………………

e) otrzymuję alimenty*    fundusz alimentacyjny* tak* nie*

kwota (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

tak* nie*

kwota (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

g) osiągam dochody z pracy dorywczej*, umowy zlecenie* tak* nie*

kwota brutto (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

tak* nie*

kwota brutto (miesięcznie): ……………………………………………

i) osiągam dochody z działalności gospodarczej*, tak* nie*

kwota brutto (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

j) pobieram zasiłki okresowe*, celowe*, kartki żywnościowe* tak* nie*
 posiłki, okresowe z powodu bezrobocia  z OPS, inne ( jakie): .................................................
kwota (miesięcznie):................................................................... łącznie za trzy miesiące: …………………………

k) pobieram zasiłki stałe łącznie ze składką zdrowotną z OPS tak* nie*

kwota (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

l) osiągam dochody z gospodarstwa rolnego tak* nie*

kwota (miesięcznie): …………………………………………… łącznie za trzy miesiące: …………………………

właściwe zakreślić *

kwota brutto (miesięcznie): …………………………………...             łącznie za trzy miesiące: ………………………...

łącznie za trzy miesiące: …………………….…..

łącznie za trzy miesiące: ………………………...

f) otrzymuję pomoc finansową od rodziców, rodziny

h) pobieram stypendia ( podać rodzaj ) 

łącznie za trzy miesiące: ……………………….

lub inne* ( zwrot podatku, ulga, 500+, inne  ) - podać jakie:     ..........................................................

                                                                    „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Art. 233  kk

§ 1. „ 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”

§ 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. 

oświadczam, iż pozostaję na utrzymaniu: ………………………….                   …………………………………………..
                                                                                                                     (podpis osoby składającej oświadczenie )


