OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PORĘCZYCIELA
złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku:

Ja niżej podpisany /a ..........................................................................................................................................
(pierwsze, drugie imię i nazwisko)

stan cywilny .......................................................................................................................................................
imię ojca, matki .................................................................................................................................................
data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................................
telefon.................................................................................................................................................................
adres zamieszkania ............................................................................................................................................
adres zameldowania (wg dowodu osobistego) ..................................................................................................
seria i numer dowodu osobistego.......................................................................................................................
nazwa organu wydającego i data wydania dowodu osobistego..........................................................................
NIP ............................................................
PESEL.......................................................
oświadczam, że:
I.
1. Jestem zatrudniony/na:
w ......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

...........................................................................................................................................................................
od dnia ............................................................ do dnia ....................................................................................
moje miesięczne wynagrodzenie netto wynosi (średni miesięczny dochód z 3–ch ostatnich miesięcy)
.............................................słownie złotych: …………………………………………………………………
Wynagrodzenie to nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/jest obciążone z
tytułu wyroków ................................................................................................................w wysokości
....................................................................................................................................................zł miesięcznie.
Umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony, na czas określony, lub na czas wykonywania określonej
pracy ¹.
2. Pobieram emeryturę/ rentę:
Moje miesięczne świadczenie netto z tego tytułu wynosi (w złotych).............................................................
słownie złotych: ...............................................................................................................................................
¹ niepotrzebne skreślić

Świadczenie to nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/jest obciążone z tytułu
wyroków................................................w wysokości ...............................................zł miesięcznie.
3. Prowadzę działalność gospodarczą
i uzyskuję z tego tytuły miesięczne dochody netto w wysokości....................słownie złotych:…………….
..................................................dochody te nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów
– są obciążone z tytułów wyroków...................................................................................w wysokości
.............................................................................................................................miesięcznie.
II. Ponadto oświadczam, że:
- pozostaję ze współmałżonkiem w małżeńskiej wspólnocie ustawowej;
- pozostaję ze współmałżonkiem w rozdzielności majątkowej* (proszę dołączyć kserokopię aktu
notarialnego – oryginał do wglądu).
III. Oświadczam, że jestem właścicielem bądź współwłaścicielem niżej wymienionej sytuacji majątkowej:

1. Majątek ruchomy i nieruchomy:

a) nieruchomości
Rodzaj i adres
nieruchomości, nr
Księgi Wieczystej

Nazwisko
współwłaściciela

Wartość
szacunkowa

Rok nabycia

Obciążenie
hipoteką

b) majątek ruchomy
Rodzaj/ typ marka
(nr
fabryczny,
nr
rejestracyjny)

Rok produkcji

Cena zakupu

Obciążenie (zastaw)

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:
...........................................................................................................................................................................
(adres, nazwa spółdzielni, powierzchnia mieszkania)

3. Lokaty terminowe, wkłady a`vista:
...........................................................................................................................................................................
4. Papiery wartościowe:
Rodzaj/nazwa

Liczba

Cena nominalna

Aktualna wartość
rynkowa

Obciążenie, zastaw

5. Udziały, akcje w podmiotach gospodarczych (nazwa podmiotu, ilość udziałów imiennych, wartość
nominalna), prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o wpis do ewidencji:
...........................................................................................................................................................................
6. Inne wartościowe rzeczy ruchome (określenie, wartość):
...........................................................................................................................................................................
- oświadczam ponadto, że:
5. Moje obecne zobowiązania majątkowe z następujących tytułów wynoszą:
a) kredytów: ......................................................................................................................................................
(nazwa Banku udzielającego kredytu, kwoty zadłużenia z tytułu kredytu, termin spłaty)

b) pożyczek:......................................................................................................................................................
c) poręczeń:........................................................................................................................................................
d) inne zobowiązania (w tym obowiązek zapłaty alimentów, rent):..................................................................
(nazwa zobowiązania, wysokość zobowiązania, termin ważności zobowiązania)

6. Mój małżonek ma następujące zobowiązania: ......................................................................................

7. Osoby pozostające na utrzymaniu (proszę wymienić i podać wiek)
...........................................................................................................................................................................
8. Składniki majątku wymienione w pkt ............. stanowią składniki majątku objętego wspólnością
majątkową z moją(-im) żoną/mężem, zaś składniki majątku wymienione w pkt. ............... stanowią mój
majątek odrębny. Powyżej wymienione składniki majątku stanowią całość mojego majątku na dzień
........................................ r.
9. Zawarłem(-am) dnia ....................... r. małżeńską umowę majątkową, (proszę dołączyć kserokopię aktu
notarialnego, oryginał do wglądu).
Prawdziwość i zupełność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesku
w zakresie związanym z udzieleniem poręczenia przyznania środków Funduszu Pracy na refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w tym również danych
dotyczących informacji opisanych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

...........................................
(miejscowość, data)

...................................................................
czytelny podpis składającego oświadczenie

