
 
                                                                                                                           

................................................................ 
                         (miejscowość, data) 
 

Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających 

 we wspólnym gospodarstwie domowym 
(dla osób wspólnie gospodarujących) 

 

 

 
Ja niżej podpisany ..................................................................................................................................... 
   (imię i nazwisko) 

zamieszkały(a) .......................................................................................................................................... 
                        (adres) 

Legitymujący(a) się dowodem osobistym seri i............ numer ........................ Nr PESEL ...............................  

wydanym przez.......................................................................................................................................... 

 
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 
1997r. Kodeks Karny - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy , a także świadomy celu 
składania zeznań oświadczam, że  

Prowadzę wspólnie gospodarstwo domowe z osobami: 

1.......................................................................................  data ur. ........................................... 

2.......................................................................................  data ur. ........................................... 

3.......................................................................................  data ur. ........................................... 

4.......................................................................................  data ur. ........................................... 

5.......................................................................................  data ur. ........................................... 

6.......................................................................................  data ur. ........................................... 

 

Na dochód rodziny składa się**:................................................................................................................. 

 

Dochód** netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku pomniejszony o kwotę alimentów 

świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowy na rzecz innych osób w przeliczeniu 

na miesiąc na osobę w moim gospodarstwie domowym wynosił .............................................zł. 

 

Dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
 

                  
................................................................... 

(podpis oświadczającego) 
 

    Stwierdzam własnoręczność podpisu: 
 

.................................................................... 
               (podpis potwierdzającego) 
 
** Dochód rodziny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz.U. z 2006r. Nr 
139; poz. 922)  
 
 

                                                           
  Art. 233  

 § 1 - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3. 
 
 § 2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień uprzedził 
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 



................................................................ 
(miejscowość, data) 
 
 

Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających 

 we wspólnym gospodarstwie domowym 
(dla osób samotnie gospodarujących) 

 
 
 

Ja niżej podpisany .......................................................................................................................... 
      (imię i nazwisko) 

zamieszkały (a) .............................................................................................................................. 
             (adres) 

Legitymujący(a) się dowodem osobistym serii .............. numer .................... Nr PESEL 

............................................ wydanym przez ................................................................... 

 

 
Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 
6 czerwca 1997r. Kodeks Karny - za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy , a także 
świadomy celu składania zeznań oświadczam, że  
 
Jestem osobą samotnie gospodarującą, na mój dochód** składa 

się:..................................................................................................................................  

Dochód** netto za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku  pomniejszony o kwotę alimentów 

świadczonych przeze mnie na rzecz innych osób w przeliczeniu na miesiąc na osobę w moim 

gospodarstwie domowym wynosił ...........................................zł. 

 

 

Dane powyższe są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 
 

................................................................... 

          (podpis oświadczającego) 
 

    Stwierdzam własnoręczność podpisu: 
 

.................................................................... 
               (podpis potwierdzającego) 
 

 
** Dochód rodziny w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 

rodzinnych   (Dz.U. z 2006r. Nr 139; poz. 922)  

 

 
 

 

                                                           
  Art. 233  

 § 1 - Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3. 
 
 § 2 - Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień uprzedził 
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania lub odebrał od niego przyrzeczenie. 


