
Rechtsanwaltskanzlei Andreas Martin – Copyright – Kancelaria Prawna Andreasa Martina !

Tlumaczenie polskie formularza PKH jest tylko dla Panstwa informacji! Nalezy wypelnic wersje niemiecka w j. niemieckim!!!

Oswiadczenie o stosunkach osobistych i gospodarczych
- Zalacznik do wniosku o zwolnienie z kosztow procesowych/ kosztow postepowania,

 niezbedne dokumenty sa zalaczone –
A
B C
Czy koszta Pani/ Pana procesu ponosi Ubezpieczyciel 
albo inna instytucja/ osoba (np. zaklad pracy, pracodawca, 
spoldzielnia)?

Pobiera Pani/Pan swiadczenia pieniezne? (np. zasilki na utrzymanie, 
zasilki na utrzymanie w domu opieki, swiadczenia z tytulu separacji 
badz rozwodu od bylego malzonka?)

Zal. nr

Nie Tak, od rodzicow/ ojca/ 
matki (kwote prosze 
podac w dalszej czesci 
formularza)

Tak, od osobnie 
zyjacego badz 
rozwiedzionego 
malzonka

Tak, 
od innej osobyNie Tak, w calosci Tak, w kwocie €

    

D
Czlonkowie rodziny pozostajacy na 
utrzymaniu wnioskodawcy

Data 
urodzenia

Stosunek rodzinny 
(np. Malzonek, 
dziecko, tesciowa)

Kwota, jaka 
wnioskodawca wydaje na 
utrzymanie – miesiecznie, 
w €

Czy czlonkowie rodziny 
maja wlasne dochody?
( np. Stypendia, 
swiadczenia opiekuncze, 
alimenty)

Zalacznik nrNazwisko, Imie (Adres podac tylko wtedy, 
jezeli rozni sie od adresu wnioskodawcy)
1 Nie Tak, w € na mies.
2 Nie Tak, w € na mies.
3 Nie Tak, w € na mies.
4 Nie Tak, w € na mies.
5 Nie Tak, w € na mies.

E
Zarobki brutto

Prosze uwazac: 
Niezbendne 
dokumenty  (np. 
Zaswiadzcenie o 
wynagrodzeniu z 
miejsca pracy) 
musza zostac 
zalaczone!

Czy ma Pani / Pan przychody z: Czy Pani / Pana malzonek ma przychody z: Zal. nrniesamodzielnej pracy (stosunek 
pracy)?

Nie Tak, w € 
mies. brutto

niesamodzielnej pracy (stosunek pracy)? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Niezaleznej pracy / dzialanosci 
gospodarczej / dzialanosci rolniczej 
lub lesniczej?

Nie Tak, w € 
mies. brutto

Niezaleznej pracy / dzialanosci 
gospodarczej / dzialanosci rolniczej lub 
lesniczej?

Nie Tak, w € 
mies. brutto

Stosunku najmu / dzierzawy? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Stosunku najmu / dzierzawy? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Majatku kapitalowego? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Majatku kapitalowego? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Kindergeld? Swiadczenia na dzieci? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Kindergeld? Swiadczenia na dzieci? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Wohngeld? Swiadczenia na 
mieszanie?

Nie Tak, w € 
mies. brutto

Wohngeld? Swiadczenia na mieszanie? Nie Tak, w € 
mies. brutto

Prosze podac cel i czas 
otrzymywania 
swiadczenia z np:
Renty
Emerytury
Premii swiatecznych lub 
urlopowych
Zasilek dla 
bezrobotnych 
Zasilek socjalny
Stypendia i zasilki na 
ksztalcenie
chorobowe

Inne przychody (rowniez 
jednorazowe lub nieregularne)?

Nie Tak, Inne przychody (rowniez jednorazowe lub 
nieregularne)?

Nie Tak, 

W € brutto W € brutto

W € brutto W € brutto

W € brutto W € brutto

Numer sprawy nadany przez 
Sad

Wniosek o zwolnienie z kosztow jest zglaszany przez: (Nazwisko, Imie, ew. 
Nazwisko rodowe)

Zawod, Dzialanosc 
zarobkowa

Data urodzenia Stan 
cywilny

Adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowosc, 
jesli poza terytoriumNiemiec- nalezy wpisac rowniez kraj)

Numer telefonu

Wnioskodawca bedzie reprezentowany na mocy ustawy przez (Nazwisko, Imie, Adres, Telefon)
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W przypadku, gdy wszystkie powyzsze pytania zostana zanegowane (wnioskodawca zakresli w kazdym odpowiedz „nie”): co 
jest tego przyczyna? Jak inaczej uzyskuje Pan / Pani srodki do zycia? Opis.

Tlumaczenie polskie formularza PKH jest tylko dla Panstwa informacji! Nalezy wypelnic wersje niemiecka w j. niemieckim!!!

F
Wydatki, potracenia

Krotko opisac
Np.
1. Podatek dochodowy
2. Skladka obow.
3. Ubezp. na zycie
4. Koszta podrozy do miejsca pracy

Niezbedne dokumenty musza 
zostac zalaczone! 

Jakie wydaki ma Pani/ Pan? Jakie wydatki ma Pani / Pana malzonek? Zal. nr

1. Podatki w € 
mies.

1. Podatki w € 
mies.

2. Skladka na ubezp. socjalne w € 
mies.

2. Skladka na ubezp. socjalne w € 
mies.

3. Inne ubezpieczenia w € 
mies.

3. Inne ubezpieczenia w € 
mies.

4. wydatki operacyjne, na reklame, 
koszta prow. dzialalnosci dospodarczej

w € 
mies.

4. wydatki operacyjne, na reklame, koszta 
prow. dzialalnosci dospodarczej

w € 
mies.

G
Istnienie majatku A B 

lub 
C

W tej tabeli prosze wpisac drukowanymi literami, kto jest wlascicielem:
A = tylko ja  B = tylko moj malzonek  C = ja i moj malzonek - wspolwlasnosc

Wartosc 
przedmiotu, 
wysokosc kwot w €

Zal. nr

Majatek nieruchomy?
(np. wlasnosc gruntowa, 
lokalowa, mieszkaniowa, 
dziedziczne prawo zabudowy)

Cel uzytkowania, polozenie, wielkosc, numer ksiegi wieczystej, wartosc 
ubezpieczenia i ubezpieczenia na wypadek pozaru

Tak Nie
Konto w budowlanej 
kasie oszcednosciowej?

Budowlana kasa oszczednosciowa, termin wyplaty, cel oszczedzania

Tak Nie
Konto bankowe, 
oszczednosciowo- 
rozliczeniowe, 
oszczednosciowe i inne?

Instytucja kredytowa, metoda oszczedzania

Tak Nie

Pojazd? Rodzaj pojazdu, marka, typ, rok nabycia

Tak Nie

Inny majatek?
Ubezp. na zycie
Papiery wartosciowe, 
gotowka, roszczenia, 
wierzytelnosci?

Opis przedmiotow

Tak Nie

H
Koszty 
mieszkania
Wydatki nalezy 
udokumentowac

Powieszchnia mieszkalna na ktorej 
zamieszkuje wnioskodawca wraz z 
wymienionymi w pkt. D czlonkami 
rodziny

Wielkosc w 
m. kw.

Rodzaj ogrzewania (np. centralne, olejowe) Zal. nr

Jezeli jest Pani / Pan najemca
 i podobne

Czynsz najmu bez 
kosztow 
dodatkowych w €

Koszta 
ogrzewanua 
w € / mies.

Inne koszta 
dodatkowe w 
€ / mies.

Koszta 
calkowite w € / 
mies.

Ja place na 
ten cel (kwota) 
w € / mies.

Malzonek placi 
na ten cel 
(kwota) w € / 
mies.

Jezeli jest Pani / Pan wlascicielem, 
wspolwlascicielem i podobne

Obciazenia 
finansowe ze 
srodkow obcych w 
€

Koszta 
ogrzewanua 
w € / mies.

Inne koszta 
dodatkowe w 
€ / mies.

Koszta 
calkowite w € / 
mies.

Ja place na 
ten cel (kwota) 
w € / mies.

Malzonek placi 
na ten cel 
(kwota) w € / 
mies.
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Dokladne kwoty wplat na obciazenia finansowe (np. splacane odsetki ... %, pozyczki na 
zakup domu, oplaty trwaja do... )

Kwota dlugu 
pozostala do 
splacenia w €

Ja place na 
ten cel (kwota) 
w € / mies.

Malzonek placi 
na ten cel 
(kwota) w € / 
mies.

Tlumaczenie polskie formularza PKH jest tylko dla Panstwa informacji! Nalezy wypelnic wersje niemiecka w j. niemieckim!!!

I
Inne szczegolne splacane zobowiazania 
Prosze podac cel i od kiedy sa dokonywane splaty, do kiedy beda jeszcze splacane (np. 
raty, kredyt na zakup samochodu, raty trwaja do...)

Dlug 
pozostaly do 
splacenia w €

Ja place na 
ten cel 
(kwota) w € / 
mies.

Malzonek 
placi na ten 
cel (kwota) w 
€ / mies.

Zal. nr

J
Jako szczegolne obciazenia 
ponosze koszta w zakresie:

Szczegolne obciazenie (np.  wydatki dodatkowe na 
rehabilitacje wlasna badz czlonka rodziny) prosze 
uzasadnic.
Szczegolne obciazenia nalezy udokumentowac!

Ja place na 
ten cel 
(kwota) w € / 
mies.

Malzonek 
placi na ten 
cel (kwota) w 
€ / mies.

Zal. nr

K

Oswiadczam, ze podane przeze mnie dane sa pelne i prawdziwe. Instrukcje do tego formularza otrzymalem / am.

Ilosc
Dokumenty zalaczam 
do wniosku

Podpis wnioskodawcy

Zatwierdzone przez:

Podpis urzednika, numer sprawyMiejsce, Data

Tlumaczenie polskie formularza PKH jest tylko dla Panstwa informacji! Nalezy wypelnic wersje niemiecka w j. niemieckim!!!
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