
                  OŚWIADCZENIE POR ĘCZYCIELA                               

 
Niniejszym oświadczam, Ŝe: jestem zatrudniony/a u pracodawcy: ……………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………….………./nazwa oraz adres firmy/ 

na stanowisku ..........................................................................................................................................................................................  

na podstawie umowy o pracę zawartej na czas ............................................................................. /określony-data / nieokreślony/         

z przeciętnym wynagrodzeniem brutto złotych z ostatnich 3 miesięcy w wysokości .................................................................. / m-c 

(słownie złotych ......................................................................................................................................................................................) 

� Korzystam/nie korzystam z poŜyczek kredytów……………………………………………………………………..……………… 

                                                                                                                 /podać kwotę zadłuŜenia oraz wysokość m-ce raty/ 

� Wynagrodzenie powyŜsze jest/ nie jest  obciąŜone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów  

w kwocie........................................................../ m-c (słownie złotych .................................................................................................) 

� Aktualnie znajduje się/ nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 

� Wskazany powyŜej Pracodawca jest/ nie jest w stanie likwidacji lub upadłości. 

� Nie zawarłem/am z tut. Urzędem umów cywilnoprawnych (umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 

lub o refundację kosztów wyposaŜenie lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z FP, EFS lub PFRON), 

które nie zostały zakończone oraz , 

� Do dnia podpisania umowy przez w/w nie poręczyłem/am w tut. Urzędzie Ŝadnych umów cywilnoprawnych (umowa o 

przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub o refundację kosztów wyposaŜenie lub doposaŜenia stanowiska 

pracy dla skierowanego bezrobotnego z FP, EFS lub PFRON), które nie zostały zakończone. 

WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy w śarach moich danych osobowych dla celów związanych ze 
wskazaną wyŜej sprawą (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133, poz. 883). 
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § Kodeksu Karnego „za składanie fałszywych zeznań” o świadczam, Ŝe 
informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe. 

 

                   ............................................................ 
                                        data i czytelny  podpis  

 

 

 

Oświadczenie współmałŜonków poręczyciela  
 
Ja niŜej podpisany/ a .......................................................................................................................................................................... 

Legitymujący/ a się dowodem osobistym serii ............nr ......................... wyraŜam zgodę, aby mój współmałŜonek był 

poręczycielem Pani/ a .......................................................................................................................................................................... 

w przypadku przyznania wyŜej wymienionej (- mu) przez Powiatowy Urząd Pracy w śarach refundacji kosztów wyposaŜenia  

i doposaŜenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych. 

             
       ............................................................ 
                         data i czytelny  podpis  

imię i nazwisko……………………………………………………………… …………………………………… 

adres ……………………………………………………………................... miejscowość, data 

PESEL ………………………………………………………………….…..  

seria i numer dowodu osobistego……………………… …….……….……  

wydany przez ………………………….…………dnia….………………..  


