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Załącznik nr 4: Wzór oświadczeń zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia/ złożenia poręczenia oraz na zawarcie 
umowy na otrzymanie środków finansowych oraz na wystawienie i złożenie weksla in blanco (wypełniane w przypadku 
istnienia wspólnoty małżeńskiej). 

 
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.09.03.00-06-044/16 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.09.03.00-06-044/16 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
 
 
Imię i nazwisko małżonka: ………………………………. 
 
Miejsce zamieszkania: ……………………………….....  
  
  

Oświadczenie  
  
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego moją małżonkę –  
 
...................................................                                    .............................................. 
 Imię i nazwisko Uczestniczki Projektu  PESEL Uczestniczki Projektu 
 
z Lubelskim Ośrodkiem Samopomocy z siedzibą przy ul. Grodzkiej 14 w Lublinie: 
 
umowy nr ..............................na otrzymanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. 
  
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na: 

 wystawienie przez moją małżonkę  ……………………………………. (imię i nazwisko) i wręczenie Lubelskiemu Ośrodkowi 

Samopomocy z siedzibą w Lublinie przy ul Grodzkiej 14, weksla własnego in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń 

Lubelskiego Ośrodka Samopomocy zawiązanych z zawarciem, wykonaniem, zmianami i rozwiązaniem umowy nr 

……………………. na otrzymanie środków finansowych w ramach RPO Województwa Lubelskiego; 

 na upoważnienie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy z siedzibą w Lublinie przy ul. Grodzkiej 14 w deklaracji wekslowej 

do wypełnienia tego weksla w każdym czasie do kwoty …………………zł (słownie……………….zł), powiększonej o odsetki w 

wysokości jak dla zaległości podatkowych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez mojego 

moją małżonkę zobowiązań wynikających z powyższej umowy lub nie wykonania przez nią zobowiązań powstałych na 

skutek rozwiązania tej umowy. 

  

 

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

                Data i podpis małżonka Uczestniczki Projektu 


