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oświadczenie poręczyciela 
 

W RAMACH PROJEKTU 
"CZAS NA DZIAŁANIE! CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!" 

 
realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 
Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy 

Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości 
 
 

Projekt pt.: "CZAS NA DZIAŁANIE! CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!", nr RPLU.09.03.00-06-001/16 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gamma D. 
Didiuk i M. Wasilewski S.J. i Lubelski Ośrodek Samopomocy, na podstawie Umowy nr 

20/RPLU.09.03.00-06-001/16 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 

Oświadczenie poręczyciela 
 

Imię i nazwisko           ………………………..                     Imiona rodziców …………………………............ 

Adres zamieszkania  …………………………………       Telefon …………………………........................ 

Data i miejsce urodzenia …………………… ………………… PESEL………………………………......... 

Dowód osobisty (seria, numer, wydany przez) ………………………………..................................................  

Stan cywilny ……………………………………… 

 

Oświadczam, że: 

1) Jestem zatrudniony/a od dnia ………………………… na stanowisku ……………………………..........  na umowę o pracę 

zawartą na czas nieokreślony*) –  na czas określony do dnia ............................................ .  

Nie jestem w okresie wypowiedzenia umowy o pracę* ) w okresie próbnym*) pracownikiem sezonowym*). 

2) Jestem emerytem/ rencistą (renta stała)*.  

3) Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………………………….. w 

……………………………….…………. Regon …………………………. NIP ……………………………………. 

4) Posiadam zobowiązania/ Nie posiadam zobowiązań* (w tym kredyty, poręczone weksle, poręczenia cywilne 

udzielone przez Poręczyciela): 

nazwa 

banku/instytucji 

rodzaj 

zobowiązania 

kwota 

początkowa 

kwota 
pozostała do 

spłaty 

termin spłaty 

 

 

    

 

5) Miesięczny dochód brutto :          ……………………………………… 

Do oświadczenia załączam: 

 osoba zatrudniona na umowę o pracę: 

- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i uzyskiwanym wynagrodzeniu (nie starsze niż 14 dni od 

daty wystawienia), 

 osoba prowadząca działalność gospodarczą: 
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- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych dochodach lub kopia deklaracji podatkowej o 

uzyskanym dochodzie za poprzedni rok kalendarzowy poświadczony przez Urząd Skarbowy, 

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u o niezaleganiu z płatnościami – ważne 3 m-ce od daty 

wystawienia, 

 emeryt/rencista: 

 - decyzja o wysokości przyznanego świadczenia, 

 - ostatni odcinek wypłaty świadczenia lub potwierdzenie wpływu świadczenia na rachunek bankowy, 

 osoba uzyskująca dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: 

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych przypadających na 

jednego właściciela gospodarstwa rolnego, z ustaloną przez GUS na dzień uzyskania informacją o 

wysokości rocznego przychodu z jednego hektara przeliczeniowego, 

- zaświadczenia z KRUS-u oraz z Urzędu Gminy o niezaleganiu z płatnościami – ważne 3 miesiące od daty 

wystawienia. 

6) Oświadczam, że moje wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innego. 

7) Oświadczam, że:   

□   jestem niezamężna/ nieżonaty 
  □   moim współmałżonkiem jest:…………………………………………………………………………………………. 
       (imię i nazwisko, adres zamieszkania) 
□ na moim utrzymaniu pozostaje ………… dzieci. 
 

8) Oświadczam, że stosunki majątkowe małżeństwa są uregulowane na zasadach: 
 □   ustawowej wspólności majątkowej  □   rozdzielności majątkowej  □ inne ………….……… 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 138 poz. 883 z 1997r z późn. zm.) w zakresie związanym z realizacją 

procesu otrzymania i rozliczania środków finansowych na rozwój  przedsiębiorczości. Moje dane osobowe mogą 
zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu „Wypłyń na 
szerokie wody biznesu!”, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania. 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

  .......................................     ................................................ 
   (miejscowość, data)                       (czytelny podpis) 
 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 


