
 

Załącznik nr 1 

do Porozumienia w sprawie szczegółowych zasad wykonywania 

OŚWIADCZENIE         i rozliczania usług przewozowych z dnia 20.12.2016 r. 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………….…………….……….………….……….…......................... 
(imię i nazwisko) 
 

zam. Suwałki, .….……………………………………………. ………………………………………………….….………………. 
(PESEL lub nr dowodu osobistego) 

oświadczam, że dochód* z miesiąca poprzedzającego złożenie niniejszego oświadczenia lub w przypadku utraty dochodu                
z miesiąca w którym składam oświadczenie, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie 
przekracza (właściwe zaznaczyć X): 

dla osoby samotnie gospodarującej  776 zł □ 

dla osoby w rodzinie  600 zł □ 

jestem osobą niepełnosprawną □ 

jestem osobą  po ukończeniu 75 roku życia □ 
 

1. Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych. 

Poinformowano mnie, że dane te zbierane są przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę                         

z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Suwałkach (administratora danych osobowych), o celu ich zbierania, dobrowolności 

podania, prawie wglądu i możliwości ich poprawienia oraz że dane te nie będą/będą udostępniane innym podmiotom. 

2. Na podstawie art. 7 ust.  l  i 2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oświadcza, że wyraża 

zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z/s w Suwałkach następujących danych osobowych przedstawionych w niniejszym oświadczeniu:  

(np. imię, nazwisko, adres, PESEL lub nr dowodu osobistego itp.), poprzez ich (zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie - art. 4 pkt 2 RODO) oraz innego rodzaju operacje służące realizacji zadania. 

3. Oświadczam, że moja zgoda, wyrażona w ust. 2, spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO,                      

tj. przysługuje mi możliwość jej wycofania w każdym czasie, zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej                    

i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o warunku możliwości jej rozwiązalności. 

 

 

  ………………………………………………….                       …………..………………………..…………….…… 
        (podpis pracownika przyjmującego oświadczenie)                                  (data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)  
 

 

*/** objaśnienie na str. nr 2  
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* Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  

w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o: 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu, 

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz                                   

ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach, 

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób. 

Do wyżej wymienionego dochodu nie wlicza się:  

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 

2) zasiłku celowego, 

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; 

4) wartości świadczenia w naturze, 

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych, 

6) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 

represjonowanych z powodów politycznych 

7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; 

8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku 

wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, 

10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność  

i  niepodległość Polski, 

11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, 

12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, 

13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości 

powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, 

14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

 

 
** „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.” 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_1?pit=2021-11-09
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_2?pit=2021-11-09
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_8?pit=2021-11-09
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17087802_art(8)_3?pit=2021-11-09
https://sip.lex.pl/#/document/18196005?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18282250?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17720793?cm=DOCUMENT
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