
                                                                                                                 Trąbki dnia   …………………...…………..

OŚWIADCZENIE
o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej

zryczałtowanym podatkiem dochodowym 
złożone na wniosek strony (art.75 § 2 Kpa).

Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………….….…………………………………………………………………………

                                                                                        ( imię i nazwisko) 

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………….………………………………..………………………………………….

składając  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
przewidzianej w art.233 § 1, § 1a  i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam,
że  w  miesiącu  ……………………….………..20……….…r.  uzyskałem/am  dochód  z  pozarolniczej  działalności
gospodarczej  opodatkowanej  na  zasadach  określonych  w  przepisach  o  zryczałtowanym  podatku
dochodowym.

Dochód netto zł ………………………..…………….

Załączniki :
1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania 
2. dowód wpłaty składek ZUS 

Dane powyższe  podałem/am zgodnie  z  prawdą i  jestem świadomy/a odpowiedzialności  karnej  za
złożenie fałszywego oświadczenia , co potwierdzam własnoręcznym podpisem .

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

         (podpis osoby przyjmującej oświadczenie  )                                                                       (podpis składającego oświadczenie)

                                                                                                  

Art.233 K.K § 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 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 swych
uprawnień,  uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  lub
odebrał od niego przyrzeczenie.

*Niepotrzebne skreślić  



Trąbki dnia …………………………..…………………..

OŚWIADCZENIE
o dochodzie uzyskanym z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem

dochodowym od osób fizycznych /karta podatkowa/
złożone na wniosek strony (art.75 § 2 Kpa).

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

                                                                                        ( imię i nazwisko) 

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

składając  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
przewidzianej w art.233 § 1, § 1a  i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam,
że w roku kalendarzowym 20…...…r. uzyskałem/am dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej
opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
/karta podatkowa/.

Roczny dochód netto zł …………………...…………….

Załączniki :
1. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości przychodów oraz wysokości i

formie  opłacanego  podatku  dochodowego  w  roku  kalendarzowym  poprzedzającym  okres
złożenia wniosku o stypendium szkolne, 

2. dowód wpłaty składek ZUS.

Dane powyższe  podałem/am zgodnie  z  prawdą i  jestem świadomy/a odpowiedzialności  karnej  za
złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

     ………………………….……………………………………..                                                                                           ……………………………………………….………            
         (podpis osoby przyjmującej oświadczenie  )                                                                       (podpis składającego oświadczenie)

                                                                                                  

Art.233 K.K § 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 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 swych
uprawnień,  uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  lub
odebrał od niego przyrzeczenie.

*Niepotrzebne skreślić  



                                                                                Trąbki dnia ………...…………………..

OŚWIADCZENIE
o dochodzie uzyskanym z tytułu pracy dorywczej  

złożone na wniosek strony (art.75 § 2 Kpa).

Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………………..……………………………………………...……………………

                                                                                        ( imię i nazwisko) 

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

składając  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
przewidzianej w art.233 § 1, § 1a  i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam,
że w miesiącu …………………………..20….…r     uzyskałem/am dochód z tytułu pracy dorywczej 

w wysokości ………………….………..zł 

Dane powyższe podałem/am zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem .

     …………………………………………………….…………..                                                                                      ……………………………..…………………………             
         (podpis osoby przyjmującej oświadczenie  )                                                                       (podpis składającego oświadczenie)

                                                                                                  

Art.233 K.K § 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 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 swych
uprawnień,  uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  lub
odebrał od niego przyrzeczenie.

*Niepotrzebne skreślić  



                      

                                                                                Trąbki dnia ………...…………………..

OŚWIADCZENIE
złożone na wniosek strony (art.75 § 2 Kpa).

Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………………..……………………………………………...……………………

                                                                                        ( imię i nazwisko) 

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

legitymujący się dokumentem: seria i nr dowodu osobistego  ………………………………………………………………………..

PESEL …………………………………………………………………

składając  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
przewidzianej w art.233 § 1, § 1a  i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam co
następuje,

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

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

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

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

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

Dane powyższe podałem/am zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem .

     …………………………………………………….…………..                                                                                      ……………………………..…………………………             
         (podpis osoby przyjmującej oświadczenie  )                                                                       (podpis składającego oświadczenie)

                                                                                                  

Art.233 K.K § 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 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 swych
uprawnień,  uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  lub
odebrał od niego przyrzeczenie.

*Niepotrzebne skreślić  



                                                                                                                                                   

                                                                                                                 Trąbki dnia ……………………..…………..

Do Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupicach 

Ja niżej podpisany/a  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                        ( imię i nazwisko) 

zamieszkały ………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….

…………………………...…….…………………………..………………..

…………………………………….…………………………..……………..

………………………………………………….……………………..…….. 

Uzasadnienie przekroczenia terminu :

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

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

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

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

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

                                                                                                                    ……………………………………………            
                                                                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy)

 

Podstawa prawna : 
art.90n ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r.   o systemie oświaty (tj.Dz.U z 2019r. poz.1481 ze zm.).                       

*Niepotrzebne skreślić  



                                                                                Trąbki dnia …...………………..…………..

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a  ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

                                                                                                          ( imię i nazwisko) 

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

składając  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
przewidzianej w art.233 § 1, § 1a  i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam,
że zobowiązuję się do dostarczenia rachunków, faktur do składanego wniosku o stypendium szkolne
na rok ………...……/…..…….…….w terminach:

- I  tura stypendium szkolnego do 12 grudnia  za okres od września do grudnia 

- II tura stypendium szkolnego do 12 czerwca za okres od stycznia do czerwca

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, co potwierdzam
własnoręcznym podpisem.

       …………………………………...…………………………..                                                                                       ……………………...…………………………………           
         (podpis osoby przyjmującej oświadczenie  )                                                                        (podpis składającego oświadczenie)

                                                                                                  

Art.233 K.K § 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 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 swych
uprawnień,  uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  lub
odebrał od niego przyrzeczenie.

                               

*Niepotrzebne skreślić  

                                                                
                                                                                         

                             Trąbki dnia ……………………….……..



OŚWIADCZENIE
o miejscu zamieszkania /przebywania na pobyt stały  

złożone na wniosek strony (art.75 § 2 Kpa).

Ja niżej podpisany/a  ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

                                                                                        ( imię i nazwisko) 

zamieszkały …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….

składając  oświadczenie  pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań,
przewidzianej w art.233 § 1, § 1a  i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny, oświadczam,
że  osoby  wymienione  we  wniosku  o  przyznanie  stypendium szkolnego  na  rok  ………….……/…………..……

zamieszkują /przebywają na pobyt  stały w miejscowości  ………………………...……………………Nr domu  ………….…..

Gmina Biskupice .

Dane powyższe podałem/am zgodnie z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia , co potwierdzam własnoręcznym podpisem .

      ………………………………...……………………………..                                                                                       ………………………….…………………………………          
         (podpis osoby przyjmującej oświadczenie  )                                                                       (podpis składającego oświadczenie)

                                                                                                  

Art.233 K.K § 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 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 swych
uprawnień,  uprzedził  zeznającego  o  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania  lub
odebrał od niego przyrzeczenie.

         


