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Zał. 18 Oświadczenie Poręczyciela o osiąganych dochodach  

 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 

 

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________________ 

(imię i nazwisko) 

 

Zamieszkały/a __________________________________________________ 

(adres zamieszkania: miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu / lokalu) 

 

PESEL _______________________________________________________,  

 

Legitymująca/y się dow. Os. _____________________________________, 

 

Stan cywilny (żonaty/mężatka, kawaler/panna, rozwiedziony/rozwódka, wdowiec/wdowa *) 

 

______________________________________________ 

 

Imię małżonka **_________________________ Pesel ____________________ 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego za składanie 

fałszywych zeznań, 

 

Oświadczam co następuje : 

1) Osiągam stały dochód z tytułu (wypełnić odpowiedni punkt): 

 

a) wynagrodzenia za pracę: 

_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

(nazwa i adres firmy) 

Nr telefonu firmy:  _______________________________________ 

 

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony/określony*** do dnia ____________________ 

 

Wynagrodzenie powyższe jest/nie jest *** obciążone z tytułu wyroków sądowych lub 

innych tytułów w kwocie _____________/m-c 

Znajduję się/nie znajduję się*** w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

 

b) emerytury/ renty – przyznana na czas nieokreślony/określony*** do dnia _____________ 

Nr legitymacji: ________________________________ 

c) prowadzenia działalności gospodarczej: 

 

- data rozpoczęcia działalności ____________________________________ 

- nazwa i adres firmy____________________________________________ 

- posiadam/nie posiadam*** zadłużenia z ZUS i US 
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2) Mój średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 3 miesięcy 

wynosi:____________________ 

Słownie: ___________________________________________________ 

 

3) Moje dochody ___________________ obciążone z tytułu zobowiązań /wpisać są lub nie są/ 

finansowych ( np. kredyty, pożyczki, zaległości podatkowe) w kwocie ___________________ 

zł/miesiąc. 

Okres spłaty zadłużenia upływa z dniem ____________________________ 

 

4) Nie poręczałem/am w tut. Urzędzie żadnych umów cywilnoprawnych (dot. umowy o 

przyznanie środków na rozpoczęcie działalności lub umowy na doposażenie lub wyposażenie 

stanowiska pracy), które nie wygasły.  

 

 

 

_____________________________                      _____________________________ 

Miejscowość i data                                        Czytelny podpis Poręczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* w miejscu wykropkowanym wpisać poprawne 

** dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim 

*** niepotrzebne skreślić 

UWAGA: 

W przypadku ujawnienia zobowiązań cywilnoprawnych obciążających miesięczne dochody Poręczyciela, ostateczną 

decyzję o wyborze Poręczyciela podejmie Koordynator Projektu 


