
Oświadczenie o aktualnej sytuacji finansowej/majątkowej dłużnika

Ja, niżej podpisany/a ..........................................................................................................

posiadający/a PESEL ..........................................................................................................

zamieszkały/a ...........................................................................................................

Oświadczam, że:
1. Osiągam dochód własny netto miesięcznie (należy załączyć stosowne zaświadczenie za okres ostatnich 

trzech  miesięcy,  w  przypadku  prowadzenia  działalności  gospodarczej  za  okres  danego  roku 
podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych)*:

□ z działalności gospodarczej ..........................................................................................................................,

□ ze stosunku pracy ........................................................................................................................................,

□ z zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych ...............................................................................,

□ emerytura/renta ..........................................................................................................................................,

□ zasiłek dla bezrobotnych .............................................................................................................................,

□ zasiłek z opieki społecznej/alimenty ............................................................................................................,

□ inne ..............................................................................................................................................................

* zaznaczyć właściwe (w przypadku kilku źródeł osiągania dochodów, proszę wskazać wszystkie właściwe)

2. Osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr ewidencyjny PESEL Miejsce pracy / rodzaj szkoły

Pozostaję w związku małżeńskim:

□ TAK, majątkowe stosunki małżeńskie określa:

□ wspólność ustawowa

□ rozdzielność majątkowa: ..............................................................................................................................
(data i nr notarialnej umowy małżeńskiej)

□ NIE, małżeństwo zostało rozwiązane ............................................................................................................
data rozwiązania małżeństwa, sygnatura akt, sąd, który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa

3. Posiadam majątek nieruchomy:

a. mieszkanie (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania) ..................................................................

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

b. dom (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania) ............................................................................

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

c. place, działki (należy podać adres, powierzchnię, tytuł władania) …............................................................

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

d. nieruchomości rolne (należy podać rodzaj, liczbę hektarów, w tym przeliczeniowych) …............................

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

e. zabudowa (budynki, inna zabudowa, należy podać powierzchnię) ..............................................................
…....................................................................................................................................................................
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4. Posiadam majątek ruchomy:
a. samochód (należy podać markę, model, rok produkcji, wartość szacunkową) ….........................................

.......................................................................................................................................................................
b. maszyny (należy podać rodzaj, wartość szacunkową) ...................................................................................

......................................................................................................................................................................
c. inne, np. akcje, obligacje (należy podać rodzaj, wartość szacunkową) …......................................................

.......................................................................................................................................................................
5. Prowadzona działalność gospodarcza:

prowadzę/prowadziłem/am działalność gospodarczą:

□ TAK:

a. nazwa ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

b. nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencję ....................................................
......................................................................................................................................................................

c. adres siedziby firmy ......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

d. rodzaj przeważającej działalności …..............................................................................................................
......................................................................................................................................................................

e. wyposażenie firmy (środki trwałe) ...............................................................................................................
…....................................................................................................................................................................

f. data likwidacji ...............................................................................................................................................
□ NIE

6. Pomoc osób trzecich:

Jestem na utrzymaniu osób trzecich:

□ TAK: …...........................................................................................................................................................
należy podać imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i wysokość pomocy

□ NIE

7. Zobowiązania wnioskodawcy:

Posiadam zobowiązania lub zaległości wobec podmiotów:

□ TAK (należy  podać  wysokość  i  termin  zapadalności,  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  posiadane 
zobowiązania):

a. ZUS ...............................................................................................................................................................

b. Urząd Skarbowy w ........................................................................................................................................

c. banki .............................................................................................................................................................

d. kontrahenci ..................................................................................................................................................

e. opłaty związane z utrzymaniem lokalu .........................................................................................................

f. alimenty .......................................................................................................................................................

g. zajęcia komornicze .......................................................................................................................................

h. zastawy .........................................................................................................................................................

i. hipoteki ........................................................................................................................................................

g. inne ..............................................................................................................................................................

□ NIE
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Oświadczam, że znana jest  mi treść art.  233 § 1 Kodeksu karnego,  zgodnie z  którym ten,  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.

Sosnowiec, dnia ................................... …...........................................................
data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Do niniejszego oświadczenia majątkowego dołączam poniższe załączniki:
□ zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów / wystawia: zakład pracy, ZUS, PUP, MOPS,
□ zaświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej / wystawia Urząd Skarbowy 

lub ZUS,
□ zaświadczenia lekarskie, karty wypisu ze szpitali, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (wymagane 

w  przypadku złego stanu zdrowia wnioskodawcy i pozostałych osób ubiegających się o udzielenie ulgi 
w spłacie zaległości czynszowych lub osób nieletnich pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy),

□ inne: …..........................................................................................................................................................

Sosnowiec, dnia ................................... …...........................................................
     czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

Pouczenie:
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie  
wlicza  się  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  uczniów,  dodatków dla  sierot  zupełnych,  jednorazowych 
zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, 
zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych 
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,  dodatku mieszkaniowego,  dodatku energetycznego, zapomogi 
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających  świadczenie  przedemerytalne  albo  zasiłek  przedemerytalny  w  2007  r.,  świadczenia 
pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o  działaczach 
opozycji  antykomunistycznej  oraz  osobach  represjonowanych  z  powodów  politycznych  (Dz.U.  z  2020  r.  
poz. 319 ze zm.), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy  
państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r.  poz. 2407 ze zm.),  dodatku wychowawczego, o którym 
mowa w stawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 821 ze zm.), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa 
w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2020 r. poz. 551 ze 
zm.), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.
o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2529 ze zm.).
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