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Załącznik nr 8                                                                                                                                        

OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA 

o źródłach i uzyskiwanych dochodach 

  Ja niżej podpisany/a 

Imię (imiona) i nazwisko:   

Nazwisko rodowe:  

Imiona rodziców 

(ojciec/matka): 

 

 

 

 

…… 

__ __ -__ __ -__ __ __ __ r. 

Data i miejsce urodzenia:  

 

 

Stan cywilny:  

Numer PESEL:   
           

Adres zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji:  
 

Posiadam rozdzielność 

małżeńską majątkową  

na podstawnie:   

 

Jestem w separacji na 

podstawie: 

 

Dowód osobisty:  

data wydania: 

wydany przez 

seria __ __ __ numer __ __ __ __ __ __ 

__ __ -__ __ -__ __ __ __ r.  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

I. Uzyskuje dochód z tytułu*:  

1. Umowy o pracę: 

     na czas nieokreślony  

     na czas określony  (na okres co najmniej 36 miesięcy) od ……..……..…..…………….……..  do …………….....……..………..………  

 

pracuję w ……………….……………..………………………………………………………………..………………..…...……….................………………………….. 

                                                                                         (nazwa zakładu pracy) 

 

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

                                                                           (adres zakładu pracy) 

na stanowisku…………………………………………………………………………………………………………………………..……………….……...…...………… 

osiągam  miesięczny dochód brutto w wysokości: ………………………………………………………………………….zł 

słownie ................................................................................................................................................................................ 

Nie znajduję się w okresie wypowiedzenia ani w okresie próbnym, jak również  nie jestem pracownikiem sezonowym. Pracodawca nie 

znajduje się w stanie likwidacji ani nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe. 



 

 

2. Prowadzenia działalności gospodarczej nie rozliczając się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych  

Prowadzę działalność gospodarczą od dnia …….…………………….………….….  w formie …………..…………….………………..…… 

pod  numerem  NIP: __ __ __ -__ __ __ -__ __-__ __          

  

Na dzień ……………………………………………… 

a) nie posiadam zaległości podatkowych  
b) nie zalegam  w opłacaniu składek w ZUS / KRUS                   

 
 Dochód brutto z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi: 

a) za rok poprzedni …………………………..………………………………………………………………………..… zł  

b) w  roku bieżącym /za okres od …………………………. do ………....……………../ ………...………………………… zł 

3. Otrzymuję świadczenie z tytułu: 

        emerytury 

         renty stałej (z wyłączeniem renty rodzinnej) 

         w kwocie brutto ………...……………………………………….………..…………….....…….……….……………… 

         słownie ………...……………………………………….………..…………….....…….……….…………………………… 

 

II. Posiadam zobowiązania finansowe /nie posiadam  zobowiązań finansowych**.         

      Rodzaj zobowiązań finansowych…………………………………….………..…………………..……………..…………… 

      Wysokość zobowiązań finansowych……………………………………….……………………..………………...……... zł 

      Wysokość miesięcznej spłaty zadłużenia………………………………….……………..……………………...………. zł  

III.  Aktualnie: 

1. nie posiadam zawartej umowy:  
- o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;                  

- o dofinansowanie na podjęcie działalności  gospodarczej. 

2. nie poręczałem/łam: 

- umowy o  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; 

       - umowy o dofinansowanie na podjęcie działalności  gospodarczej. 

3. nie istnieją żadne roszczenia osób trzecich  i  nie jest prowadzona wobec mnie egzekucja sądowa czy administracyjna.      
 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 KK*** za złożenie fałszywego oświadczenia 
 *** „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 od 6 miesięcy do lat 8.”   
 
Wyrażam zgodę i upoważniam Akademię Przedsiębiorczości na wystąpienie do w/w instytucji w mojej sprawie  
w celu uzyskania potwierdzenia w/w informacji. 
 
Oświadczający ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnie z prawdą. 
Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

                            ................................................................        
                                    (data i czytelny podpis oświadczającego) 

Okres ważności oświadczenia,  zaświadczenia – 30 dni  

Oświadczenie wypełnione niewłaściwie  lub nieczytelnie nie będzie honorowane.                                                                                            

* wypełnić właściwe 

** niepotrzebne skreślić 



 

 

Klauzula informacyjna: 

Informacje dotyczące administratora danych 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w odniesieniu do zbioru danych: Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Świętokrzyskiego jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego będący Instytucją Zarządzającą (zwaną dalej IZ) Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z siedzibą: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, adres e-mail: 
urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl; 

b) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do zbioru danych: Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,  
adres e-mail: kancelaria@mfipr.gov.pl.  

Inspektor ochrony danych  
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: 
iod@sejmik.kielce.pl; Z Inspektorem ochrony danych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Rozwoju może się Pani/Pan skontaktować poprzez 
email: iod@mfipr.gov.pl.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
- realizacji projektu pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”, w tym: 
a) umożliwienia aplikowania o środki unijne i realizację projektu (w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielenia 
wsparcia, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WŚ), 
b) zapewnienia realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji  
o podmiotach uzyskujących wsparcie z funduszy polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020,  
c) zarządzania, kontroli, audytu, sprawozdawczości i raportowania w ramach realizacji programów operacyjnych polityki spójności, 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 
d) realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią w szczególności:  
art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit.b i g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1, sprostowanie: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2)  
w związku z: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiające 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany  
informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi; Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego  
i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1409 z późn. zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.); Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
(t.j. Dz. U. z 2020 poz.2176); Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwa (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 164  
z późn. zm.). 

Odbiorcy danych osobowych: 
Pani/Pana dane osobowych mogą być udostępnione: 
1) podmiotom, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w celu określonym w pkt 3: 
a) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WŚ na lata 2014-2020 powierzył przetwarzanie danych 

osobowych uczestników projektu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Kielcach będącemu Instytucją Pośredniczącą RPO WŚ,  
z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce, adres e-mail: wup@wup.kielce.pl; 

b)  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach jako Instytucja Pośrednicząca, powierzył przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu, 
beneficjentowi – AKADEMII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. z siedzibą: ul. Targowa 18 lok. 5, 25-520 Kielce  
e-mail: biuro@ap.org.pl w celu realizacji projektu pn. „AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”. 

2) innym podmiotom m.in. organom publicznym, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa (np. 
Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym, sądom, 
organom ścigania); 

3) podmiotom, świadczącym na rzecz Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole  
i audyty w ramach RPO WŚ; 

4) podmiotom świadczącym usługi na rzecz Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta usługi związane  
z obsługą systemów informatycznych, usługi pocztowe lub w zakresie niszczenia dokumentów; 

5) osobom zapoznającym się z informacjami udostępnionymi m.in. na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
Okres przechowywania danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w 
zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa m.in. wytyczne w zakresie realizacji RPO WŚ.  

Przysługujące uprawnienia:  
Ma Pani/Pan prawo do: 

mailto:urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl
mailto:kancelaria@mfipr.gov.pl
mailto:iod@sejmik.kielce.pl
mailto:iod@mfipr.gov.pl
mailto:wup@wup.kielce.pl


 

 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.  
Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego  
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Ochrony Danych osobowych dostępnej na stronie 
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. 

Informacja o wymogu podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają  
z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach RPO WŚ. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji  
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

        

 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

