
OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM  

Ja niżej podpisany(a), świadoma odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej, oświadczam co następ-
uje w treści załączonej poniżej.  

1. Stan rodzinny (osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą: 
małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, wstępny, zstępny, osoby przysposobione 
lub pozostające pod opieką, powinowaci)  

2. Nieruchomości w postaci domu lub mieszkania, posiadane przez Wnioskodawcę, jego 
małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych 

  

Imię i nazwisko Data urodzenia Rodzaj stosunku łączącego 
wskazaną osobę z wnioskodawcą

Nieruchomość Osoba uprawniona  
do nieruchomości 

Tytuł prawny (np. własność, 
współwłasność, użytkowanie 

wieczyste)



3. Nieruchomości rolne, posiadane przez Wnioskodawcę, jego małżonka, osobę pozostającą we 
wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych 

4. Dochód netto Wnioskodawcy, jego małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, 
wstępnych, zstępnych 

Nieruchomość Osoba uprawniona  
do nieruchomości Tytuł prawny Powierzchnia 

Źródło dochodu Wysokość 

Wynagrodzenie za pracę 

Dochód z działalności gospodarczej 

Świadczenia z ZUS (emerytura, renta)

Zasiłek z Urzędu Pracy

Dodatek mieszkaniowy 

Świadczenia z pomocy społecznej 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Świadczenie pielęgnacyjne 

Dochód roczny z prowadzenia gospodarstwa rolnego

Świadczenie alimentacyjne 

Świadczenia z pomocy społecznej 

Inne



5. Oszczędności (wartość i waluta środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach 
bankowych oraz posiadanych w gotówce) Wnioskodawcy, jego małżonka, osoby pozostającej 
we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych 

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

6. Wierzytelności (rodzaj i wysokość, termin spełnienia, sposób zabezpieczenia wierzytelności) 
Wnioskodawcy, jego małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, wstępnych, 
zstępnych 

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

7. Ruchomości o wartości wyższej niż 5.000 złotych należące do Wnioskodawcy, jego małżonka, 
osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, wstępnych, zstępnych 

Ruchomość Wartość



8. Zobowiązania i stałe wydatki  

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

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany(a), świadomy(a) odpowiedzialności odszkodowawczej i odpowiedzialności karnej, 
w tym za przestępstwo oszustwa (art. 286 k.k.), oświadczam, że dane zawarte w Formularzu 
Zgłoszeniowym, w tym w Oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym  są prawdziwe.  

……………………………………………………… 

                  Czytelny podpis, data 


