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www.molaw.pl, tel. 600 656 686 

Rozliczenie kosztów utrzymania dziecka 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia: 

Lp. Rodzaj wydatku Miesięczny koszt1 Uwagi 
1 WYŻYWIENIE 
 pieczywo   
 masło/ margaryna    
 twaróg/ sery/ serki   
 mleko   
 jogurty/ śmietana   
 jajka   
 wędliny/ pasztet   
 mięso   
 ryby   
 warzywa   
 owoce   
 soki/ napoje/ woda   
 sól/ cukier/ przyprawy/ olej/ ketchup/ musztarda   
 mąka   
 kasze/ ryż/ makarony   
 przetwory owocowe i warzywne   
 płatki śniadaniowe   
 słodycze   
 słoiczki   
 wyżywienie szkolne (obiady etc.)   

 
inne (dopisać)  
 
 

  

SUMA:   
2 ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ 
 mydło/ żel pod prysznic/ płyn do kąpieli   
 szampon/ odżywka   
 myjka/ gąbka do mycia   
 oliwka/ balsam do ciała/ krem   
 pasta do zębów/ szczoteczka   
 chusteczki/ waciki etc.   
 dezodorant   
 grzebień/ szczotka do włosów   
 gumki do włosów/ spinki/ opaski   
 ręczniki   
 fryzjer   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

                                                             
1 przy wydatkach długoterminowych wydatek został ujęty w skali jednego miesiąca 
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SUMA:   
3 ŚRODKI CZYSTOŚCI 
 papier toaletowy   
 ręczniki papierowe   
 ścierki/ gąbki   
 płyn do mycia naczyń/ kostki do zmywarki   
 płyn do mycia mebli/ szyb/ podłóg/ WC etc.   
 proszek/ płyn do prania   
 płyn do płukania tkanin   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
4 WYDATKI NA ZDROWIE 
 witaminy   
 lekarstwa   
 wizyty u lekarza   
 wizyty u dentysty   
 aparat ortodontyczny   
 rehabilitacja   
 sprzęt rehabilitacyjny   
 wykupiony pakiet świadczeń   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
5 ODZIEŻ I OBUWIE 

 
bielizna (majtki, skarpetki, podkoszulki, kalesony, 
rajstopy) 

  

 piżama, szlafrok   

 
odzież (koszulki, bluzki, bluzy, swetry, spodnie, 
spodenki, spódniczki, sukienki, koszule, getry, dresy 
etc.) 

  

 
odzież wierzchnia (kurtki, płaszczyki, czapki, szaliki, 
rękawiczki etc.) 

  

 
obuwie (zimowe, wiosenne, letnie, domowe - 
kapcie, etc.) 

  

 
odzież i obuwie sportowe i szkolne (koszulki, 
spodenki, stroje kąpielowe, czepek, okulary do 
pływania, klapki, etc.) 

  

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
6 OPŁATY MIESZKANIOWE I INNE 
 czynsz   
 energia   
 gaz   



 
Kancelaria Adwokacka Agata Mikucka 

www.molaw.pl, tel. 600 656 686 

 ogrzewanie   
 Internet/ TV   
 telefon   
 najem   
 rata kredytu (w przeliczeniu na ilość domowników)   

 
paliwo (wydatkowane na dziecko i/ lub jego 
potrzeby - np. dowóz do szkoły i z powrotem) 

  

 bilet miesięczny dla dziecka   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
7 ROZRYWKA 
 gry i zabawki   
 książki i czasopisma   
 bilety do kina/ teatru/ koncerty/ cyrku/ zoo etc.   
 kieszonkowe   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
8 WYDATKI SZKOLNE/ PRZEDSZKOLNE 
 komitet rodzicielski   
 ubezpieczenie   
 podręczniki szkolne   
 zeszyty i przybory szkolne   
 tornister/ plecak etc.   
 czesne   
 składki klasowe   
 imprezy klasowe/ biwaki/ wycieczki/ kino   
 zajęcia dodatkowe (np. sportowe)   
 korepetycje   
 nauka języków obcych   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
9 SPRZĘT I WYPOSAŻENIE 
 sprzęt komputerowy (komputer, programy, gry etc.)   

 
sprzęt Rtv (wieża, radio, telewizor, DVD, płyty 
muzyczne etc.) 

  

 telefon/ tablet etc.   

 
wyposażenie pokoju dziecięcego (meble, łóżko, 
biurko, krzesło, dekoracje, dywan, zasłony, kołdry, 
poduszki, etc.) 

  

 
wyposażenie mieszkania (meble, kanapy, dekoracje, 
etc.) 

  

 naczynia kuchenne (sztućce, garnki, talerze, etc.)   
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 sprzęt sportowy (rower, łyżworolki, narty, etc.)   
 naprawy domowe/ malowanie pokoju etc.   
 sprzęt AGD   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
10 WAKACJE/ FERIE/ ŚWIĘTA 

 
wakacje letnie (obozy, kolonie, wyjazdy rodzinne 
etc.) 

  

 wakacje zimowe   
 zorganizowanie urodzin/ prezent   
 Święta Wielkanocne   
 Boże Narodzenie   

 
inne (dopisać) 
 
 

  

SUMA:   
11 INNE 

 
dopisać 
 
 

  

SUMA:   
 

SUMA OGÓŁEM: 
(w skali miesiąca) 

  

 


