
 

 

 
Projekt „Dotacje dla młodych” 
Nr POWR.01.02.01-02-0012/20 
 

 
Beneficjent: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S. A. 

ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-236 Wrocław 
e-mail: dotacjedlamlodych@dpin.pl 

tel.: 48 717 575 244, +48 519 543 808 
 

Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej 
działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Dotacje dla młodych” 

 
 

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 

o uzyskiwanych dochodach i zobowiązaniach finansowych 

 

w ramach projektu „Dotacje dla młodych” 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

 

Ja, niżej podpisany, 

…………….…………………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko poręczyciela) 

Pesel: ………………………………………………………………………  

Dokument potwierdzający tożsamość: …………………………Numer: ……………………… 

wydany przez ……………………………………………………….. 

Adres zamieszkania: 

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

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

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania): 

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

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

Telefon: ……………………………………………….. 

 

I. Oświadczam, że osiągam dochody z tytułu (wymienić wszystkie źródła 

osiągania dochodu):  

 

1. Zatrudnienia:  TAK/NIE* 

Jestem zatrudniony/-a w : 

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

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

Na stanowisku ………………………………………………… na podstawie umowy o pracę 

zawartej na czas nieokreślony/określony* od dnia: ……………………… do dnia: 

………………………………. 

Jestem/nie jestem* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 

Zakład pracy jest/nie* jest w stanie likwidacji lub upadłości. 
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Mój przeciętny miesięczny dochód brutto (średnia za ostatnie trzy pełne miesiące) 

wynosi: ……………………………… zł, słownie: 

……………………………………………………………………… 

2. Emerytury: TAK/NIE* 

Emerytura została przyznana od dnia: 

……………………………………………………………………………… 

Mój przeciętny miesięczny dochód brutto (średnia za ostatnie trzy pełne miesiące) 

wynosi: ……………………………… zł, słownie: 

…………………………………………………………………………. 

3. Renty: TAK/NIE* 

Renta została przyznana na czas nieokreślony/określony* od dnia:…………. 

do dnia:…………. 

Mój przeciętny miesięczny dochód brutto (średnia za ostatnie trzy pełne miesiące) 

wynosi: ……………………………… zł, słownie: 

…………………………………………………………………………. 

4. Prowadzonej działalności gospodarczej: TAK/NIE* 

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

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

(nazwa  i adres firmy) 

 

Działalność jest/nie* jest w stanie likwidacji lub upadłości. 

Posiadam/nie posiadam* zadłużenia wobec ZUS lub Urzędu Skarbowego.  

Mój przeciętny miesięczny dochód brutto (średnia za ostatnie trzy pełne miesiące) 

wynosi: ……………………………… zł, słownie: 

…………………………………………………………………………. 

 

II. Posiadam/nie posiadam* zobowiązania finansowe w kwocie ogółem 

……………………zł. 

Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi:……………………..zł. 

III. Posiadam/nie posiadam* nieuregulowane w terminie zobowiązania cywilnoprawne. 

IV. Wobec mnie jest/nie jest* prowadzona egzekucja sądowa, administracyjna, 

komornicza o zapłatę należności pieniężnych. 

V. Mój stan cywilny to: 

……………………………………………………………………………………………… 
(wpisać powyżej odpowiednio: kawaler/panna, mężatka/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowiec/wdowa) 

 

1. Pozostając w związku małżeńskim:  

……………………………………………………………………………………………… 
(wpisać powyżej odpowiednio: łączy mnie / nie łączy mnie małżeńska wspólnota majątkowa) 
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2. W trakcie związku małżeńskiego  wyrokiem sądu: 

.............................................................................rozdzielność majątkową/ 

rozdzielności majątkowej*. 
(wpisać powyżej odpowiednio: orzeczono / nie orzeczono) 

 

VI. Mój współmałżonek posiada/nie posiada* zobowiązania finansowe w kwocie 

ogółem: ………………………..zł. 

Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia wynosi: 

………………………………………..zł. 

VII. Mój współmałżonek posiada/nie posiada* przeterminowane zobowiązania 

finansowe zagrożone egzekucją.  

VIII. Wobec mojego współmałżonka jest/nie jest* prowadzone postępowanie 

egzekucyjne, w tym także z tytułu bankowych kart płatniczych. 

IX. Oświadczenie stanowić będzie załącznik do Umowy o udzielenie wsparcia 

finansowego/Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego* dla:  

 

……………………………………………………………………………………………… 
(wpisać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o dofinansowanie) 

 

Wyrażam zgodę na weryfikację przez Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. danych 

zawartych w niniejszym oświadczeniu na każdym etapie prowadzenia sprawy. Prawdziwość 

oświadczenia stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej 

przewidzianej w art. 233 kk, za oświadczenie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

……………………….……………………………….…………. 
(data złożenia oświadczenia i czytelny podpis poręczyciela) 

 

  

 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

 


