
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE O WYNAGRODZENIU 
 
Niniejszym oświadczam, że:  

jestem zatrudniona/y w  ……………………………………………………………………… (nazwa zakładu pracy) 

          ……………………………………………………………………… (adres  zakładu pracy) 

na podstawie umowy  ……………………………………………………………………… (rodzaj umowy) 

na czas …………………………………………………………………………………………  

na stanowisku ……………………………………………………………………………….   

i za ubiegły miesiąc tj. …………………….………………………………………………… (słownie miesiąc / rok) 

otrzymałam/em wynagrodzenie  wraz z dodatkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym  

w wysokości:   

……………………………………………………….    zł brutto.   
    

(kwota)
 

 
Z wynagrodzenia potrącono: 
 
 - składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
 oraz ubezpieczenie chorobowe 
 (w części finansowanej przez ubezpieczonego) …………………………………… zł  
       

(kwota) 

 
 - składkę na ubezpieczenie zdrowotne ……………………………………………… zł 
       

(kwota) 

 
 - zaliczkę na podatek dochodowy …………………………………………………… zł 
              

(kwota lub kreska) 

 
- alimenty ……………………………………………………………………………….. zł 

(kwota lub kreska)
 

 
Tak obliczone wynagrodzenie netto wyniosło:…………………………………………………zł 
       

(kwota) 

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………………… 
 
Przy wynagrodzeniu wypłacono inne dodatki do wynagrodzenia nie podlegające opodatkowaniu  
 
i nie będące jednorazowymi świadczeniami socjalnymi w wysokości ……………………………zł  
                    

(kwota lub kreska) 
 
 



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O POWIERZCHNI GOSPODARSTWA ROLNEGO  

W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH 

 

 

Niniejszym oświadczam, że  

 

Posiadam gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni:  

 
………………………………………………………………  
(wpisać liczbę hektarów przeliczeniowych z dokładnością do 4 miejsc po przecinku,  

albo kreskę, jeśli nie dotyczy) 

 



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE  

NA POTRZEBY USTALENIA SYTUACJI OSOBY LUB RODZINY 

(dot. art. 8 ust. 7(1) i 8(2) ustawy o pomocy społecznej) 

Niniejszym oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

______________ 
 

*) Art. 8 ust.  5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą: 
1)   opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód 
przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku 
dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów 
uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w 
zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził 
działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby; 2) (...) 

**) Art. 8 ust.  6. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek 
należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1(*), rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności 
gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów. 

1) Art. 8 ust.  7. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, 
zawierającego informację o wysokości: 
  1)   przychodu; 
  2)   kosztów uzyskania przychodu; 
  3)   różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania; 
  4)   dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6(**); 
  5)   odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne; 
  6)   należnego podatku; 
  7)   odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. 

2) Art. 8 ust.  8. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez 
naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych. 

 



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

OŚWIADCZENIE O UZYSKANIU DOCHODU,  

o którym mowa w art. 8 ust. 11(1) i 12(2) ustawy o pomocy społecznej 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

______________ 
 

1) Art. 8 ust.11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z 
pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: 
  1)   kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 
  2)   kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie 
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został 
wypłacony. 

2) Art. 8 ust.12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie 
osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.   



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE  

O ZOBOWIĄZANIU DO OPŁACANIA SKŁADKI  

NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW 

 
 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O ZADEKLAROWANEJ PODSTAWIE WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 

 

Niniejszym oświadczam, że: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE 

O POZOSTAWANIU W EWIDENCJI BEZROBOTNYCH  

LUB POSZUKUJĄCYCH PRACY 

 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że: 

Jestem zarejestrowany / nie jestem zarejestrowany*) 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w ……………………………………………… 

jako osoba bezrobotna / poszukująca pracy*)  

od dnia ………………………………… 

 
 
 

 
________ 
(*) – niewłaściwe skreślić 



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU NAUKI W GIMNAZJUM, SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ,  

SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ LUB SZKOLE WYŻSZEJ - WYPEŁNIA RODZIC / OPIEKUN 

 
Niniejszym oświadczam, że:  
 

1. dziecko     ………………………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka) 

data urodzenia   ………………………………………………………………………  (data ur. dziecka) 

kontynuuje naukę w roku szkolnym ……………………………………………………… (rok szkolny) 

w szkole ……………………………………………………………………………………  (pełna nazwa szkoły) 

w  ………………………………………………………………………….. (miejscowość, w której znajduje się szkoła) 

programowe ukończenie nauki ………………………………………… (podać miesiąc, rok) 

 

2. dziecko     ………………………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka) 

data urodzenia   ………………………………………………………………………  (data ur. dziecka) 

kontynuuje naukę w roku szkolnym ……………………………………………………… (rok szkolny) 

w szkole ……………………………………………………………………………………  (pełna nazwa szkoły) 

w  ………………………………………………………………………….. (miejscowość, w której znajduje się szkoła) 

programowe ukończenie nauki ………………………………………… (podać miesiąc, rok) 

 

3. dziecko     ………………………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka) 

data urodzenia   ………………………………………………………………………  (data ur. dziecka) 

kontynuuje naukę w roku szkolnym ……………………………………………………… (rok szkolny) 

w szkole ……………………………………………………………………………………  (pełna nazwa szkoły) 

w  ………………………………………………………………………….. (miejscowość, w której znajduje się szkoła) 

programowe ukończenie nauki ………………………………………… (podać miesiąc, rok) 

 

4. dziecko     ………………………………………………………………………  (imię i nazwisko dziecka) 

data urodzenia   ………………………………………………………………………  (data ur. dziecka) 

kontynuuje naukę w roku szkolnym ……………………………………………………… (rok szkolny) 

w szkole ……………………………………………………………………………………  (pełna nazwa szkoły) 

w  ………………………………………………………………………….. (miejscowość, w której znajduje się szkoła) 

programowe ukończenie nauki ………………………………………… (podać miesiąc, rok) 



…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

  

……………………………………………   

…………………………………………… 
(adres) 

  

 

Pouczenie   
Zgodnie z art. 233. § 1 kodeksu karnego - 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 do lat 3. 
 
 
 
 
 
…………………………, dnia ………………… 
                 (miejscowość)

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
……………………………………………………………… 
Podpis osoby składającej oświadczenie 

 

 

OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU NAUKI W GIMNAZJUM, SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ,  

SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ LUB SZKOLE WYŻSZEJ 

- WYPEŁNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ 

 

 

 

 

Niniejszym oświadczam, że  kontynuuję naukę w szkole: 

……………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę szkoły) 

w ………………………………………………………………….. (miejscowość, w której znajduje się szkoła) 

w roku szkolnym ………………………………………………… (rok szkolny) 

programowe ukończenie nauki …………………………………(podać miesiąc, rok) 

 

 

 


