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OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PORĘCZYCIELA 

w zakresie osiąganych dochodów oraz posiadanego majątku i zobowiązań  
 
 

Imię:  Drugie imię:  

Nazwisko:  Numer telefonu:  

Adres zamieszkania: 
(z kodem pocztowym)  

Adres zameldowania: 
(z kodem pocztowym)  

PESEL:  
Seria, numer i termin 
ważności dowodu 
osobistego: 

 

     

Stan cywilny: □ wolny □ żonaty/mężatka □ w separacji □ rozwiedziony/a 

Oświadczam, że stosunki 
małżeńskie majątkowe 
uregulowane są na zasadach: 

□ ustawowej wspólności  
majątkowej 

□ rozdzielności majątkowej □ inne, jakie …. 

    

Wykształcenie: 
□ podstawowe □ gimnazjalne □ zasadnicze zawodowe 

□ średnie □ wyższe 
    

Liczba osób w gospodarstwie domowym:  w tym na utrzymaniu Poręczyciela:  

 
 
1. Posiadany majątek: 
Nieruchomości 

Rodzaj i adres Nr księgi wieczystej Wartość szacunkowa Obciążenia 
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Ruchomości i inne składniki majątku 

Rodzaj (marka, model, rok produkcji, numer 
rejestracyjny, inne) 

Wartość szacunkowa Obciążenia 

   

   

   

 

 

 

 
Lokaty, papiery wartościowe i inne (udziały w podmiotach gospodarczych) 

Rodzaj Wartość obciążenia 

   

   

 
 
2. Przysługujące Poręczyciela wierzytelności (nazwy dłużników, wartości należności, terminy wymagalności)  

 
Nazwa dłużnika Wartość należności Termin wymagalności 

   

   

 
 

3. Zobowiązania (w tym kredyty, poręczone weksle, poręczenia cywilne udzielone przez Poręczyciela i innych członków 
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym): 

 
Nazwa wierzyciela Rodzaj wierzytelności Wartość Termin spłaty 

    

    

 
 

4. Pozostałe miesięczne zobowiązania (w tym czynsz, co, woda, alimenty itp.) 

Rodzaj zobowiązania Miesięczna wartość 
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5. Źródła dochodów, którymi dysponuje Poręczyciel, w tym: 

Wypełnia Poręczyciel Wypełnia małżonek Poręczyciela 

z tytułu wynagrodzenia (umowa o 
pracę, i cywilno-prawna) (podać 
nazwę zakładu pracy) 

kwota brutto z tytułu wynagrodzenia (podać nazwę 
zakładu pracy) 

kwota brutto 

z innych źródeł: 

□ działalność gospodarcza 
□ najem, dzierżawa 
□ inne, podaj jakie? 

kwota z innych źródeł: 

□ działalność gospodarcza 
□ najem, dzierżawa 
□ inne, podaj jakie? 
 

kwota  

 

Data  

 
 
Podpis składającego oświadczenie   

 
 
Zostałem/am  prawomocnie skazany/a za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko 
mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi 
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem 
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.   
        

  .....................................................   

 (podpis poręczyciela ) 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 
1. zapoznałem się z treścią „Regulaminu udzielania pożyczek przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w 

Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o w ramach Inicjatywy JEREMIE” i akceptuję ich treść. Jednocześnie 
oświadczam, iż znane mi są warunki na jakich Fundusz udziela pożyczek i warunki te przyjmuję. 

2. wyrażam zgodę na przekazywanie informacji pomiędzy Funduszem a BGK, przedstawicielami Komisji 
Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego oraz innymi upoważnionymi 
podmiotami, dotyczących mojej sytuacji prawnej oraz ekonomiczno- finansowej. 

3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundusz, BGK, przedstawicieli Komisji 
Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego oraz inne upoważnione podmioty w 
celach związanych z opracowaniem wniosku o pożyczkę, marketingowych i promocyjnych.  

4. zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości 
pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. 

5. oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia zostały udzielone dobrowolnie. Zostałem poinformowany 
o przysługującym mi na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2014 r.  poz. 1182) prawie do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz o miejscu ich 
przechowywania w siedzibie Funduszu (Stargard, ul. Pierwszej Brygady 35/303). 

6. znana mi jest odpowiedzialność prawna za podawanie fałszywych danych. 
 

  .....................................................   
 (podpis poręczyciela ) 

1. Wyrażam zgodę na poręczenie weksla in blanco przez mojego(ą) małżonka(ę) tytułem zabezpieczenia 
pożyczki udzielonej przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o. dla:  

 ................................................................................................................................................................... 
 

Data  

 
 
Podpis małżonka(i)  poręczyciela   

 

(TAK/NIE)* 


