Dnia ….....................................

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA

Ja……………………………………………………………………...........PESEL………….......................
(imię i nazwisko poręczyciela)

zamieszkały(a)……………………………………………………………..……………….…...........….…..
adres do korespondencji***..….…………………………………………………………………..…………
numer telefonu ...............................................................................................................................………….
I. Oświadczam, że osiągam dochody z następujących źródeł:
1. zatrudnienia w………………………………………………………………………...………………...
(nazwa, adres pracodawcy)

na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony/określony* od…...….....….do...…….........
na stanowisku….............……………….………..............……………………………………………….
w
kwocie
brutto1………………..….…zł,
osiągniętej
za
okres
od…..….…........….do……...…………..
Jestem/nie jestem* w okresie wypowiedzenia, zakład jest/nie* jest w stanie likwidacji i upadłości.
2. emerytury przyznanej od…………………..……- w kwocie brutto2……….....…………zł,
osiągniętej za miesiąc ………...….. 20……r.
3. renty przyznanej na stałe/czas określony* do……..……….…… - w kwocie brutto3…..……...…..zł,
osiągniętej za miesiąc ……………..20……r.
4. działalności gospodarczej …….......................………………………………………………………….
(nazwa, adres firmy)

……………..………………………………………………...…...…….NIP.………………...……..…..
w kwocie brutto3….………….…....…..…zł, osiągniętej za miesiąc ………………….…….....……….
Działalność prowadzę od…………….……….……., firma jest/nie jest* w stanie likwidacji, upadłości.
II.

Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję* w związku małżeńskim i łączy/nie łączy* mnie wspólnota
majątkowa małżeńska z …………………………………......................................................
(imię i nazwisko współmałżonka/i)

III.

IV.

V.

Posiadam/nie posiadam* aktualne zobowiązania finansowe w kwocie4………………zł. Wysokość
miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi……………….……zł. Ponadto posiadam/nie posiadam*
zobowiązań przeterminowanych.
Moje dochody są/nie są* wolne od zajęć sądowych i administracyjnych, a podane wyżej wartości
kwotowe wyliczone zostały zgodnie z zasadami zawartymi w pouczeniu do niniejszego
oświadczenia.
Nie zamierzam udzielić poręczenia w więcej niż jednej sprawie, w której jako strona umowy
występuje Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Wyrażam zgodę na weryfikację i przetwarzanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Wałbrzychu danych zawartych w niniejszym oświadczeniu na każdym etapie prowadzenia sprawy.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu.

….......………………………………….
(podpis poręczyciela)

….........…………......…………………………….....
(podpis współmałżonka/i poręczyciela)
panna/kawaler,rozwódka/rozwodnik,
wdowa/wdowiec,w separacji)**
* niepotrzebne skreślić
** wpisać właściwą odpowiedź
*** wypełnić jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
W polach, które nie dotyczą poręczyciela należy wpisać „nie dotyczy”.

średni dochód miesięczny wyliczony z okresu ostatnich trzech miesięcy, za które wynagrodzenie otrzymano, osiągnięty z
tytułu zatrudnienia. W sytuacji pozostawania w stosunku pracy przez okres krótszy należy wskazać
1

dochód miesięczny za ostatni pełen miesiąc rozliczeniowy, osiągnięty z tytułu emerytury lub renty, w sytuacji, gdy jego
wielkość jest różna od kwoty określonej w ostatniej decyzji wydanej przez ZUS lub inną instytucję przyznającą tego rodzaju
świadczenie, należy podać przyczynę i kwotę zmniejszenia lub zwiększenia;
2

3

dochód miesięczny osiągnięty za ostatni pełen miesiąc rozliczeniowy;

zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki zaciągnięte w bankach i innych instytucjach oszczędnościowo – kredytowych,
zakładu pracy jak i od osób prywatnych oraz pozostałe zobowiązania finansowe, które są określone co do kwoty, wierzyciela i
terminu wymagalności, powstają na mocy prawa lub zwyczaju;
4

