Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach
Do wniosku Pani/Pana ......................................................................................................................
Ja niżej podpisany/a ..........................................................................................................................
(imiona i nazwisko)

PESEL :............................................................... tel. ........................................................................
nazwisko rodowe

.......................................... imię ojca i matki .................................................................

ur. dnia ................................................. w .........................................................................................
zamieszkały/a ...................................................................................................................................
(dokładny adres)

zameldowany/a .................................................................................................................................
(dokładny adres)

adres do korespondencji ...................................................................................................................
legitymujący/a się ................................ ............................................................................................
(nazwa, seria, nr, dokumentu potwierdzającego tożsamość, wydanego dnia przez organ)

........................................................................ termin ważności dokumentu .....................................
stan cywilny: żonaty* / zamężna* (wspólność ustawowa* / rozdzielność majątkowa*)
kawaler* / panna*,
rozwiedziony* / rozwiedziona*, separacja*,
wdowa*/ wdowiec*

Oświadczam, że :
1) mój średni miesięczny dochód brutto (średnia z ostatnich 3 miesięcy) uzyskiwany z jednego
źródła z tytułu (dochodów nie można łączyć):





wynagrodzenia ze stosunku pracy*,
emerytury*,
renty*,
działalności gospodarczej*(średni miesięczny dochód brutto wyliczony na podstawie PIT-u
za ostatni rok kalendarzowy),

 gospodarstwa rolnego (hektarów przeliczeniowych */ faktur za mleko*) *,
wynosi .................................... zł
2) wyżej wymieniony dochód nie jest* / jest* obciążony z tytułu zobowiązań finansowych
(m.in. z tytułu kredytów*, pożyczek*, zobowiązań cywilnoprawnych*, sądowych lub
administracyjnych tytułów egzekucyjnych*) w kwocie ........................................... zł/miesiąc.
3*) Mój średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o kwotę miesięcznych zobowiązań
finansowych wynosi (pkt 1 – pkt 2) ................................. (słownie: .......................................
..........................................................................................................................................................)
(3* dochód pomniejszony o kwotę miesięcznych zobowiązań finansowych należy wpisać we wniosku)

4) nie jestem* / jestem* zobowiązany poręczeniami wynikającymi z niezakończonych umów
zawartych z tutejszym Urzędem (dotacje, refundacje)

...........................................................................
(data i czytelny podpis oświadczającego)
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Informacje dotyczące wynagrodzenia oraz osiąganych dochodów:
1. W przypadku wynagrodzenia ze stosunku pracy:
jestem zatrudniony na czas nieokreślony* / określony* do dnia ....................................... **,
na stanowisku ..............................................................................., nie znajduję się* / znajduję się*
w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, mój pracodawca (nazwa i adres pracodawcy):
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
NIP pracodawcy

........................................................... nr tel. ..............................................................

nie znajduje się* / znajduje się* w okresie likwidacji lub upadłości.
2. W przypadku wynagrodzenia z działalności gospodarczej:
wykonuję* / zawiesiłem wykonywanie* działalności gospodarczej, do dnia .............................**,
moja działalność gospodarcza nie znajduje się* / znajduje się* w okresie likwidacji lub
upadłości, nie posiadam* / posiadam* zaległości w Urzędzie Skarbowym, nie posiadam* /
posiadam* zaległości w ZUS* / KRUS*.

3. W przypadku wynagrodzenia z gospodarstwa rolnego:
jestem właścicielem*/ współwłaścicielem* gospodarstwa rolnego, które nie znajduje* /
znajduje* się okresie likwidacji lub upadłości.

4. W przypadku wynagrodzenia z emerytury lub renty
posiadam prawo do emerytury* / renty* przyznanej na czas nieokreślony* / określony*
do dnia ...............................................**.
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny.

.....................................................................................
(data i czytelny podpis oświadczającego)
Udzielam Powiatowemu Urzędowi Pracy w Ciechanowie zgody na zbieranie, przetwarzanie,
udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących mojej osoby, w celu wykonywania przez
Urząd ciążących na nim obowiązków prawnych oraz dla celów statutowych Urzędu stosowanie do
przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

.....................................................................................
(data i czytelny podpis oświadczającego)
* - niepotrzebne skreślić
** - wpisać właściwe
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