OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
(1)
dotyczące przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego na rzecz Podmiotu:
…………………………...…………….……………………………………………………...…
(nazwa Podmiotu ubiegającego się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny, który brzmi:
„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 co następuje :
1. Ja niżej podpisany(a) ....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

(imię ojca)

.....................................................................................................................................................................................
(nazwisko rodowe mężatki)
(data urodzenia)
zamieszkały(a) .............................................................................................................. ..............................................
(dokładny adres zamieszkania)

legitymujący(a) się dokumentem tożsamości ............................................................................................................
(nazwa)

o numerze……………………………………………….PESEL …………………..................................................
uzyskałem(am) przeciętny dochód brutto w ostatnich 3 m-cach w następującej wysokości:
.....................................................................................................................................................................................
(miesiąc, rok)
(kwota brutto)
.....................................................................................................................................................................................
(miesiąc, rok)
(kwota brutto)
.....................................................................................................................................................................................
(miesiąc, rok)
(kwota brutto)
z tytułu (zaznaczyć właściwe):

□ umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
□ renty
□ emerytury
□ jednoosobowej działalności gospodarczej

a) w przypadku uzyskiwania dochodu z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę należy
wypełnić poniższe:
Pełna nazwa pracodawcy: …………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Dokładny adres pracodawcy: ………………………………...………...……………………………...……………
……………………………………………………………………………………………………………….………
Umowa o pracę zawarta jest na czas:

□ nieokreślony (od dnia …....-….….-………..)
□ określony (od dnia ……-…….-…….. do dnia …….-…….-……….)

Jednocześnie oświadczam, że:
Jestem/nie jestem* w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
Zakład pracy znajduje się/nie znajduje się* w stanie likwidacji lub upadłości.

b) w przypadku uzyskiwania dochodu z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
należy wypełnić poniższe:
Działalność gospodarcza znajduje się/nie znajduje* się w stanie likwidacji lub upadłości.
c)

w przypadku uzyskiwania dochodu z tytułu renty należy wypełnić poniższe:

Świadczenie jest przyznane do dnia ………………………..…………. .
2.

Posiadam/nie posiadam* aktualne zobowiązania finansowe:

a) ................................................................................................................................................................................
(rodzaj zobowiązania )

z miesięczną spłatą zadłużenia w wysokości złotych: ..............................................................................................,
przy czym aktualna kwota zadłużenia wynosi złotych: ............................................................................................,
zaś ustalony termin spłaty to: .....................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................. ..................................................
(rodzaj zobowiązania )

z miesięczną spłatą zadłużenia w wysokości złotych: ..............................................................................................,
przy czym aktualna kwota zadłużenia wynosi złotych: ............................................................................................,
zaś ustalony termin spłaty to: .....................................................................................................................................
3.

Posiadam/nie posiadam* zajęcia sądowe lub administracyjne.

*)niepotrzebne skreślić

Prawdziwość informacji zawartych w powyższym oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem:

......................................................................................................................................................................
(dnia)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA
(2)
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego, w związku z prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie postępowaniem
administracyjnym w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego na rzecz Podmiotu:
…………………….…………………………………………………………………………………………………
(nazwa Podmiotu ubiegającego się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)

oświadczam, że nie poręczałem(am) w PUP w Rzeszowie żadnych umów cywilnoprawnych (umowa
o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, umowa w sprawie refundacji
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego), które nie
wygasły.

................................................................................................................................................................ ......
(dnia)

(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

