OŚWIADCZENIE
wnioskodawcy / poręczyciela* o sytuacji majątkowej
na dzień ..........................................
Ja niżej podpisany(a) .............................................................................. s.(c.) .....................
( imiona i nazwisko wnioskodawcy / poręczyciela* )

( imię ojca )

Legitymujący(a) się dowodem osobistym seria .............................. Nr ..................................
wydanym przez .................................................................... PESEL ....................................
zamieszkały(a) ........................................................................................ kod .......................
(miejsce zamieszkania )

oświadczam, co następuje:
1. Posiadam następujące zobowiązania finansowe - zadłużenie np.: wobec banków (w tym
kredyty), podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, ZUS, osób fizycznych oraz
zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji [moje i współmałżonka(i)]:
Kwota
zobowiązania/

Podmiot wobec, którego
istnieje zobowiązanie

Kwota
pozostała
do spłaty

Data powstania zobowiązania

Forma
prawnego
zabezpieczenia

Data
wygaśnięcia
zobowiązania

Miesięczne
raty spłaty
zadłużenia

2. Jestem zatrudniony(a) / współwłaścicielem(ką), osobą bezrobotną*
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
( nazwa i adres zakładu pracy, dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej )

3. Moje przeciętne dochody brutto wynoszą:
TYTUŁ

Z tytułu zatrudnienia:

KWOTA

…………………………………………………..
…………………………………………………..

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

…………………………………………………..

- (średnia z ostatniej deklaracji rocznej PIT)

…………………………………………………..

umowa zlecenia
inne dochody:

RAZEM

…………………………………………………..

4. Przeciętne wydatki miesięczne z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, gaz,
itp. ............................................................ zł.

5. Współmałżonek(ka) .............................................................. s.(c.) ..................................
(imię/imiona i nazwisko współmałżonka/i wnioskodawcy)

( imię ojca )

Legitymujący(a) się dowodem osobistym seria ........................................ Nr ...................
wydanym przez ........................................................................... PESEL ........................
zamieszkały(a)....................................................................................... kod .....................
( stałe miejsce zameldowania )

jest zatrudniony(a) / właścicielem/ osobą bezrobotną*
............................................................................................................................................
( nazwa i adres zakładu pracy )

............................................................................................................................................
( dokument uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej, wydruk z CEiDG )

............................................................................................................................................
- średnie miesięczne dochody brutto wynoszą:
TYTUŁ

KWOTA

Z tytułu zatrudnienia:

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

Inne dochody (źródło dochodu np. prowadzenie

…………………………………………………..

działalności gospodarczej, umowa zlecenia):

…………………………………………………..
…………………………………………………..

RAZEM

6. Stan rodzinny wnioskodawcy / poręczyciela* (wraz z wnioskodawcą/poręczycielami)
...................................................................................................................................
7. Łączny dochód miesięczny brutto ( ze wszystkich źródeł ) gospodarstwa domowego
wnioskodawcy / poręczyciela *(suma : poz. 3 +5): ..........................................................
8. Dochód miesięczny brutto przypadający na 1 osobę (kwota z poz. 7 : przez liczbę z poz. 6) :
.......................................................
9. Jestem / nie jestem* krewnym(ą) wnioskodawcy (dotyczy poręczycieli)
–

w

przypadku

odpowiedzi

pozytywnej

proszę

podać

stopień

pokrewieństwa

…………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

10. Posiadam/nie posiadam majątek (nieruchomość)
Lp

Oznaczenie nieruchomości
(lokal mieszkalny, dom, działka)

adres nieruchomości

nr księgi wieczystej

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Świadoma/y/i odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Oświadczam/y, iż wszelkie podane przeze mnie/nas w niniejszym oświadczeniu
dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz potwierdzam/y wiarygodność
powyższego oświadczenia własnoręcznym/i podpisem/ami.

.............................................................
( podpis współmałżonka wnioskodawcy / poręczyciela* )

Bydgoszcz, dnia ................................................

Załączniki:
1. dokument potwierdzający posiadanie majątku (nieruchomości).

.......................................................
( podpis wnioskodawcy / poręczyciela* )

