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OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany(a) 

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

imię i nazwisko 

zamieszkały(a)  

kod pocztowy  _____  -________  miejscowość  ……………………………………………… 

 

ulica …………………………………..      nr domu  ……………  nr mieszkania  …………… 

 

seria i nr dowodu osobistego ___________________________   Nr PESEL ______________ 

 

W związku z prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 

postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.  z  2020 r. poz.1876 z późn.zm.) będąc 

stroną tego postępowania oświadczam
1
, co następuje: 

1. Jestem osobą samotnie gospodarującą: 

 Tak 

 Nie 

(zaznaczyć właściwe) 

2. Wspólnie zamieszkuję i gospodaruję z: ………………………………………………………… 

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

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

3. Dochody rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku stanowią : 

Miesiąc: 

 

Lp. Tytuł dochodu Wysokość 

dochodu 
1 świadczenie emerytalne/rentowe 

 z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;  
 

2 wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia;    
3 wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy 

zlecenie, umowy o dzieło; 
 

4 dochód z tytułu pracy dorywczej;    
5 zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków rodzinnych (niepotrzebne skreślić);   
6 alimenty dobrowolne;   
7 alimenty ustalone na mocy Postanowienia Sądu;  
8 świadczenie  z funduszu alimentacyjnego;   
9 zasiłek/dodatek pielęgnacyjny  

10 świadczenie pielęgnacyjne;   
11 dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;    
12 dodatek mieszkaniowy + dodatek energetyczny (niepotrzebne skreślić)  
13 dochody z innych tytułów, wskazać jakich  

 

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

                                                           
1 Zgodnie z treścią art. 107 ust. 5d ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity:                                     

Dz. U. z  2021 r. poz. 794) „W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo  do świadczeń, wymagają 

potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienionym w ust. 5b, można domagać się takiego 

oświadczenia lub dokumentu”. 
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…………………………………………………………………………………………………................ 

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

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

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

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

 

4. Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

…………… lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej,  tj. w okresie od dnia  

………………… do dnia …………………………….:  

 uzyskałem(am) jednorazowy dochód w wysokości ……………………….. (słownie: 

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

z  tytułu …….……………………………………………………………………………  (np.: 

odprawy pieniężnej, nagrody, sprzedaży lokalu mieszkalnego, użytkowego, sprzedaży 

nieruchomości, rzeczy, gruntów rolnych, spadku darowizn, odszkodowań, wyrównania 

świadczeń, innych tytułów, wskazać jakich, informacja dotyczy również członków rodziny 

wspólnie zamieszkujących i gospodarujących).   

 nie uzyskałem(am) jednorazowego dochodu w okresie j/w.   

(zaznaczyć właściwe) 

Dane powyższe podałem(am) zgodnie z prawdą. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej 

za złożenia fałszywego oświadczenia.
2
 

 

 

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

          Miejscowość i data                                                Podpis osoby składającej Oświadczenie 

                        

            

……………………………………………   

Podpis i pieczęć pracownika przyjmującego Oświadczenie                         

                                                           
2
 Zgodnie z treścią art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny § 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. 

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną 

grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził 

zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub 

odpowiedzi na pytania. 

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie mające służyć za dowód 

w postępowaniu określonym w § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną szkodę interes publiczny, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: 

1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie 

sprawy, 

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, 

rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 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. 

 

 


