
PODANIE O POMOC

1. Imię i nazwisko …................................................................................................................

2. Wiek …......................... nr telefonu.....................................................................................

3. Adres zamieszkania ….........................................................................................................

Proszę o przyznanie pomocy na:   …..................................................................................................

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

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

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

UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do dostarczenia w terminie 7 dni od daty złożenia niniejszego podania 

wszystkich wymaganych przez prac. socjalnego dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia 

sprawy:

1. zaświadczenia o dochodach za m-c poprzedzający złożenie wniosku wszystkich członków 
rodziny (  tj.  decyzja  lub  zaświadczenie  o  wysokości  renty,  emerytury,  wyrok  sądowy i 
potwierdzenie  wysokości  pobieranych  alimentów,  zaświadczenia  lub  decyzji  o  zasiłkach 
rodzinnych,  pielęgnacyjnych,  funduszu  alimentacyjnym  i  dodatku  mieszkaniowym, 
zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu zatrudnienia, 
wykonania pracy na umowę-zlecenie, umowę agencyjną, umowę o dzieło itp. zawierające 
informację o wysokości  potrącanej  zaliczki  na  podatek dochodowy od osób fizycznych, 
składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne,  składki  na  ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  w 
części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe),

2. orzeczenie  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  grupie  inwalidzkiej  lub  inne  dokumenty 
potwierdzające problemy zdrowotne np. zaświadczenie o stanie zdrowia i podjęte leczenie,

3. zaświadczenie  z  Urzędu  Gminy  o  powierzchni  gospodarstwa  rolnego  w  hektarach 
przeliczeniowych

4. inne  dokumenty  potwierdzające  wydatki  związane  z  prowadzeniem  gospodarstwa 
domowego m.in.. dowody opłat za czynsz, energie elektryczną, gaz, wodę, podatek, faktury 
wycenionych  recept  oraz  innych dokumentów wskazanych  przez  pracownika  socjalnego 
np.: ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Zostałem  poinformowany,  że  niedostarczenie  wymaganych  dokumentów  spowoduje,  że 
wniosek pozostanie bez rozpoznania zgodnie z art. 64§ 2 kpa

                                                                                           ….....................................................
                                                                                                     podpis oświadczającego



OŚWIADCZENIE
do wywiadu rodzinnego (środowiskowego) 

Oświadczam, że wszystkie przedstawione przeze mnie dane dotyczące sytuacji osobistej, rodzinnej 
i majątkowej są zgodne z prawdą.

ZOBOWIAZANIE
Oświadczam, że zostałem poinformowany, że udzielona pomoc jest przyznana warunkowo, dalsze 
jej świadczenie uzależnione jest od podjęcia działań w celu poprawy sytuacji materialnej, rodzinnej. 
Zobowiązuje się do podjęcia w/w starań i ich wiarygodnego udokumentowania.

Osoby wspólnie zamieszkałe i wspólnie gospodarujące z wnioskodawcą
LP Imię i nazwisko Pesel Stopień 

pokrewieństwa
Miejsce pracy lub nauki

Wydatki:
Ponoszone m-cznie, zaległości:

Czynsz lub podatek................................................................................................................................
Samochód- marka, rocznik wartość, ponoszone wydatki na ubezpieczenie itp. …..............................
...............................................................................................................................................................
Opłata za telewizor …........................................... komputer ...............................................................
Telefon...................................................................................................................................................
Antena satelitarna..................................................................................................................................
Opłata za wodę.....................................................śmieci.......................................................................
Gaz...................................................................... leki............................................................................
Szkoła np. bilety lub przedszkole..........................................................................................................
Raty za co i ile.......................................................................................................................................
Energia Elektryczna..............................................................................................................................
Inne opłaty, jakie...................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

…......................................................
podpis oświadczającego



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r./ t. jed. Dz.U. z 
2014r. poz. 1662 / oświadczam i przyjmuje do wiadomości, że :

1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tuplicach teraz i w przyszłości

2) moje  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  zakresie  niezbędnym  do  przyznania  i 
udzielania świadczeń z pomocy społecznej

3) mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i kontroli

4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna 
z brakiem możliwości udzielenia wsparcia

5) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, 
monitoringu i sprawozdawczości z realizowanych zadań.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizowanie przez tutejszy Ośrodek:
1) zadań określonych ustawą o pomocy społecznej

2) zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  zleconych  Ośrodkowi  przez  podmioty 
uprawnione na podstawie przepisów odrębnych

3) zadań określonych prawem, realizowanych dla dobra publicznego 

….....................................................
  Podpis osoby oświadczającej

 



Oświadczenie dla potrzeb OPS

Świadomy/a i pouczony/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 *
kodeksu karnego , oświadczam, że ani ja, ani żadna z osób prowadzących ze mną wspólne 
gospodarstwo domowe wykazana do wywiadu rodzinnego ( dotyczy osób w rodzinie) : 

1) w  ciągu  12  miesięcy  poprzedzających  miesiąc  złożenia  wniosku  lub  w  okresie 
pobierania świadczenia z pomocy społecznej nie uzyskała jednorazowego dochodu 
przekraczającego  pięciokrotnie  kryterium  dochodowe  wynikające  z  ustawy  o 
pomocy społecznej

2) nie uzyskał jednorazowego dochodu należnego za danych okres

3) nie  otrzymuje  żadnych  wynagrodzeń,  świadczeń  pieniężnych  z  jakich  kolwiek 
tytułów poza wykazanymi pracownikowi socjalnemu OPS w Tuplicach ( np. praca 
dorywcza, alimenty, renty itp.)  

Zgodnie z art. 109,98 i 104 ustawy o pomocy społecznej / t. jed. Dz. U z 2015 r. poz.163/ 
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować pracownika socjalnego OPS w Tuplicach o 
każdej zmianie w sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, które wiążą się z podstawą 
do przyznania świadczeń ( np. podjęcie pracy, nabycie uprawnień do zasiłków, świadczeń 
emerytalno  –  rentowych,  zmiana  miejsca  zamieszkania,  zakup  domu,  mieszkania, 
samochodu).  Świadczenia  nienależnie  pobrane  (tzn.  uzyskane  na  podstawie 
przedstawionych  nieprawdziwych  informacji  lub  niepoinformowanie  o  zmianie  sytuacji 
materialnej  lub  osobistej)  podlegają  zwrotowi  od  osoby  lub  rodziny  korzystającej  ze 
świadczeń  z  pomocy  społecznej,  niezależnie  od  dochodu  rodziny  a  należności  z  tytułu 
wydatków na  świadczenia  z  pomocy  społecznej,  z  tytułu  opłat  określonych  przepisami 
niniejszej ustawy oraz z tytułu niezależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

                                                                           ….........................................................
                                                                                               Podpis osoby oświadczającej

* Art. 233 KK §  1 – Kto składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub 
innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę , 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



…........................ dnia …...............

…........................................................
                   (imię i nazwisko)

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

…........................................................
                             (adres)

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM1

Ja, …......................................................................., urodzona/y ….......................................................
                             (imię i nazwisko)                                                                                              (data i miejscowość)

oświadczam, że na stan majątkowy mojej rodziny/ mój 2 składa się:

I. Nieruchomości:

- lokal mieszkalny – wielkość ( w m 2), charakter własności
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- dom (wielkość (m2))
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- place, działki ( powierzchnia (m2))
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

- gospodarstwo rolne ( rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

1 Należy podać majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.
2 Niepotrzebne skreślić



II. Ruchomości:

-samochody ( typ, rocznik, wartość szacunkowa)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

-maszyny ( rodzaj, wartość szacunkowa)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

-inne ( rodzaj, wartość szacunkowa)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

III. Posiadane zasoby:

- pieniężne ( oszczędności, papiery wartościowe itp. - wartość nominalna)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

-przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa)
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

IV. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:

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

Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

…......................................................
                                                                                                                                 (podpis)



…...................................................
                                                                                                                     miejscowość i data

      OŚWIADCZENIE

Ja …..................................................................... imię ojca...........................................

ur. ….......................................................... legitymujący się …....................................

zamieszkały …................................................................................................................
uprzedzony o odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 57 ust. 3 c i art. 107 ust. 5a, 5b i 5c  
ustawy o pomocy społecznej oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli  następującej  treści  :  „Jestem  świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie 
fałszywego oświadczenia”.

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

pobieram dodatek mieszkaniowy w łącznej wysokości ...............................................................(*)

pobieram zasiłek rodzinny z dodatkami w łącznej m-cznej wys. ...............................................(*)

pobieram świadczenie pielęgnacyjne w wys.   ..............................................................................(*)

pobieram fundusz alimentacyjny w łącznej wysokości ...............................................................(*)

pobieram specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości ..................................................................(*)

pobieram zasiłek pielęgnacyjny w wysokości .............................................................................. (*)

pobieram stypendium ( jakie) w wysokości ..................................................................................(*)

pobieram inne świadczenia ( jakie i w jakiej wysokości) ............................................................(*)

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

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

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

Powyższe dane zostały podane zgodnie z prawdą co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

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

podpis osoby przyjmującej oświadczenie                               podpis osoby składającej oświadczenia

(*) wpisać kwotę lub „nie pobieram”



OŚWIADCZENIE

…....................................................................................... zam. ….......................................................
                                ( imię i nazwisko)

oświadczam, że zostałem / łam poinformowany/ na, iż zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego przysługuje mi prawo do zapoznania się ze zgromadzonym w mojej sprawie 

materiałem dowodowym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach ul. Mickiewicza 27 

w dniach urzędowania, w godzinach od 7.30 do 14.30 oraz złożenia dodatkowych dokumentów , w 

terminie 7 dni  od daty przeprowadzenia  wywiadu.  Ponadto  mam prawo do wypowiedzenia  się 

przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów.

….........................................................                                    ….....….................................................
potwierdzenie własnoręczności podpisu                                            podpis oświadczającego


