Załącznik Nr 4

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O UZYSKANYCH DOCHODACH
Ja niżej podpisany(a)..............................................................................................................................................
imię i nazwisko.

adres zamieszkania ................................................................................................................................................
adres zameldowania................................................................................................................................................
adres do korespondencji ….....................................................................................................................................
Urodzony(a) dnia........................................w ................................................. imię ojca .......................................
Legitymujący(a) się dowodem osobistym ( PESEL) ............................................serii nr..............................
wydanym przez...........................................................................w ...........................................dnia ……………
Oświadczam, że:
1. Osiągam dochody z tytułu:
umowy o pracę/ wykonywania stosunku służbowego*
emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego*
renty terminowej do ………………………………
Na stanowisku ….…………...…od dnia......................na czas nie określony/ określony do dnia..................
2. Moje przeciętne dochody wynoszą:
brutto ….................................... netto ……………….……………..
z tytułu zatrudnienia:
brutto ...................................... netto ...............................................
inne dochody:
brutto ....................................... netto ...............................................
3. Dochody nie są obciążone z tytułu wyroków sądowych / są obciążone z tytułu: ………..………………
..............................................................................................w wysokości..................................miesięcznie.
4. Nie znajduje się / znajduje się *, w okresie wypowiedzenia/ okresie próbnym*, nie jestem/ jestem*
pracownikiem sezonowym
5. Jestem zatrudniony w …………………………...…..................................................................................
…………………………………………..………………………………………….………………………..
(nazwa , adres miejsca pracy,)

6. Dane Pracodawcy: (nie dotyczy osób ze świadczeniem emerytalnym, rentowym i przedemerytalnym)
REGON ………….....…..…….….. NIP …………….….…..……………. Tel. do Pracodawcy ….…….…….…

Zakład pracy: nie znajduje się / znajduje się w likwidacji / upadłości*
Wyrażam zgodę na zwrócenie się przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie do w/w Podmiotu, w którym osiągam dochody celem
weryfikacji danych zawartych w niniejszym Oświadczeniu.

7. Moje aktualne zobowiązania finansowe wynoszą: …………………………………….…….…………..
- zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu/ pożyczki przez banki i inne osoby prawne wynosi………..…...
........................., miesięczna spłata wynosi .............................… i ma być spłacone do ................................
- inne zobowiązania ……………………………..…………………………………………………………..

8. Jednocześnie oświadczam, że:
nie pozostaję w związku małżeńskim

pozostaję w związku małżeńskim, oraz
pozostaję w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej
pozostaję w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej

Powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

.............................................dnia ........-........-..............

.................................................................
Podpis poręczyciela

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych, tj. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie,
udostępnianie, usuwanie i ich pozyskiwanie w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;

.............................................dnia ........-........-..............

.................................................................
Podpis poręczyciela

* niepotrzebne skreślić

