Oświadczenie Poręczyciela
1.Imię/imiona i nazwisko …………………………………………………………....................
2. Nazwisko rodowe ……………………………………………………………………............
3. PESEL ……………………………………………………………………………….............
4. Imiona rodziców ……………………………………………………………………..............
5. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….............
6. Adres zamieszkania ………………………………………………………………….............
7. Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość ……………………………..........
…….…………………………………………………………………………………...............
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - kodeks
karny –„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - oświadczam, że:
- miesięczny dochód brutto uzyskiwany przeze mnie wynosi: …………………………...........
- źródło dochodu/miejsce pracy: ……………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………................
pełna nazwa pracodawcy, adres, telefon (w przypadku renty lub emerytury należy podać numer decyzji)

- umowa zawarta jest na czas nieokreślony* - na czas określony* do dnia ……………............
Aktualne zobowiązania finansowe:
a/ opłaty stałe (miesięczne) .…………………………………………………………...............
nazwa i kwoty

b/ inne zobowiązania ……………… …………………………………………………..............
zobowiązania ogółem, nazwa, miesięczna kwota spłaty

…………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………..............
- dochód na 1 osobę w rodzinie po odliczeniu obciążeń wynosi: ……………………............
(należy uwzględnić dochód osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym)

- jestem/nie jestem* poręczycielem innych zobowiązań;
- jest/nie jest* prowadzone przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne
z jakiegokolwiek tytułu;
- jestem/nie jestem* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie próbnym oraz
w okresie wypowiedzenia umowy zlecenia,
- zalegam/nie zalegam* z odprowadzaniem podatków do Urzędu Skarbowego.
- stan cywilny …………………………………………………………………….....................
- mam ustaloną wspólność majątkową/rozdzielność majątkową*
Oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych i że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi
prawie wglądu do tych danych oraz ich poprawiania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.). Wyrażam zgodę
na wykorzystanie przez Wojewodę Lubelskiego powyższych danych.

……………………………………….
miejsce i data sporządzenia

………………………..............
czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia poręczenia
po weryfikacji danych zawartych w niniejszym oświadczeniu. Zaświadczenie wypełnione niewłaściwie
lub nieczytelnie nie będzie uznawane.

