
 
...........................................................                           Wągrowiec, dnia ............................................. 
                               (imię i nazwisko) 
 

Numer PESEL: 
 

                               

OŚWIADCZENIE DLA POTRZEB USTALENIA PRAWA DO NIEKTÓRYCH ŚWIADCZEŃ 
RODZINNYCH LUB ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

 

 

1. Czy którykolwiek z członków rodziny w roku ……….……. osiągnął dochody inne niż dochody 
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 
podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy dochodów wskazanych w pouczeniach do 

załączników ZSR-05 lub ZFA-03)? * 
 

 TAK: ......................................................................................................................................... 
                                                                  (imiona i nazwiska członków rodziny) 

 

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

NIE. 
 

 

2. Czy którykolwiek z członków rodziny w roku ……….…… posiadał gospodarstwo rolne (dotyczy 
również gospodarstwa dzierżawionego)? * 

 

 TAK: ......................................................................................................................................... 
                                                                     (imiona i nazwiska członków rodziny)                              

NIE. 
 

Zostałam/em pouczona/y o: 

 odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania określonej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego („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.”), 
 wynikającym z art. 25 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów obowiązku niezwłocznego powiadamiania organu wypłacającego o zmianach w 
liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu, wyjeździe członka rodziny za granicę, umieszczeniu członka 
rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, zawarciu związku 
małżeńskiego, zmianie miejsca zamieszkania, przerwaniu przez dziecko nauki w szkole wskazanej we wniosku, 
zmianach sytuacji rodzinnej lub dochodowej wynikającej z dotychczas przedłożonych dokumentów, a także o 
innych okolicznościach lub zmianach mogących mieć wpływ na wysokość lub prawo do świadczeń rodzinnych 
lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 

 Administratorem danych jest MOPS w Wągrowcu. Podstawą przetwarzania danych są obowiązki i kompetencje wynikające 
z prawa, w tym ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub 
na podstawie umowy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane i 
obowiązku archiwizacyjnego. Na zasadach art. 15-22 RODO można wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw 
wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia 
danych. Obowiązek podania danych wynika z wymagań ustawowych. Szczegółowe informacje można uzyskać na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Ośrodka, na stronie BIP www.mopswagrowiec.naszbip.pl lub u Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych Pana Krzysztofa Pukaczewskiego iod@mops.wagrowiec.eu . 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 
   ....................................................................... 
* zakreślić właściwe pole                          (czytelny podpis) 
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