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Załącznik nr 1 .do Regulaminu ZFŚS MOPR w Opolu, wprowadzonego 

Zarządzeniem Dyrektora MOPR w Opolu nr 21/2013.z dnia 23.05.13.  
  

OŚWIADCZENIE o sytuacji 

materialnej i rodzinnej  
pracownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  
  

nazwisko imię pracownika ……………………………………………………………………………………. 

zatrudniony w MOPR w Opolu w dziale…………………………….na stanowisku ……………………….  
  

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za składanie fałszywych informacji w celu uzyskania nienależnych 

korzyści materialnych, składam następujące oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej w celu korzystania ze 

świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MOPR w Opolu   

(podstawa prawna art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 

(Dz.U.2019.0.1352):  

Stan osób w rodzinie tj. małżonków, osób pozostających w faktycznym pożyciu oraz dzieci będących na ich 

utrzymaniu *  
 

lp  Imię i nazwisko  Stopień 

pokrewieństwa  
wiek   

(dot. dzieci )   

Informacja czy osoba ta 

jest pracownikiem, 

uczniem, studentem, 

emerytem itp.   

 1         

2         

3         

 4         

5         

  
1. Sytuacja materialna pracownika/ emeryta/rencisty:   
Dochody brutto moje  i wymienionych wszystkich osób w rodzinie tj. małżonków, osób pozostających w faktycznym pożyciu, oraz 

dzieci będące na ich utrzymaniu, liczone jak do zeznań podatkowych  za rok ubiegły, po uwzględnieniu  wszystkich przychodów, 

pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów, bez uwzględnienia ulg i potrąceń,  przeliczone na jedna osobę * kwalifikują mnie       

do grupy (wstawić krzyżyk przy odpowiedniej grupie):*  

  

 I grupa   

odpowiadająca dochodom do wysokości 1.500 zł dochodu brutto na jednego członka rodziny,   

  

 II grupa  odpowiadająca dochodom w wysokości 1.501zł -1.800 zł dochodu brutto na jednego 

członka rodziny,   

  

 III grupa   
odpowiadająca dochodom w wysokości 1.801zł -2.100 zł dochodu brutto na jednego członka rodziny,   

  

 IV grupa  odpowiadająca dochodom w wysokości powyżej   2.100 zł dochodu brutto na jednego 

członka rodziny. 

          …………………………………………………………………  

          miejscowość, data, podpis osoby składającej oświadczenie   
 *wyjaśnienia na odwrocie   
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Wyjaśnienia do sposobu wyliczenia wysokości dochodu:  

  

Dochody brutto należy liczyć (jak do zeznań podatkowych za rok ubiegły) uwzględniając przychody wszystkich osób prowadzących wspólne 

gospodarstwo domowe, pomniejszone o koszty uzyskania – bez uwzględnienia ulg i potrąceń- a następnie przeliczyć na 1 osobę wg następującego 

wzoru:   

  

Roczna suma dochodów wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe  

______________________________________________________________________________________            = dochód na 1 osobę   

                   12x ilość osób w gospodarstwie domowym   

  

Wyjaśnienia pojęć:   

  

dochody brutto: tj.  wynagrodzenia za pracę ze wszystkich stosunków pracy, wynagrodzenia z umów                         

cywilnoprawnych, renty, emerytury, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze,   i in.    

osoby w rodzinie tj.   małżonkowie oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.   

dzieci tj.     dzieci będące na  faktycznym utrzymaniu, w tym dzieci własne i współmałżonka, dzieci przysposobione, dzieci pozostające 

pod opieką na zasadzie rodzin zastępczych i będące pod opieką ustanowioną przez sąd (pod warunkiem przedłożenia właściwego 

orzeczenia ) w wieku do lat 18- stu, lub do lat 25 pod warunkiem kontynuowania nauki i pozostawania na utrzymaniu rodziców, dzieci 

o orzeczonej niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym bez względu na wiek (pod warunkiem przedłożenia 

właściwego orzeczenia).   

Informacja o przetwarzaniu danych 

Administrator Pani/Pana danych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole 

Inspektor Ochrony Danych 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: 
iod@mopr.opole.pl 

Cele przetwarzania Podstawa prawna Okres / czas  

Realizacja świadczeń z ZFŚS 

• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
• art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązków i szczególnych praw przez administratora lub osobę której dane 
dotyczą 

do czasu 
zrealizowania 
świadczenia 

Archiwizacja danych 
art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

5 lat od 
zakończenia 
roku 

Dochodzenie roszczeń i obrony przed 
roszczeniami 

art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

3 lata 

Przysługujące Pani/Panu prawa 

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa  

Obowiązek podania danych Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do realizacji świadczeń z ZFŚS 
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