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Nr wniosku…………………………………………………………………… 

 
 

Oświadczenie Poręczyciela o zdolności do spłaty pożyczki  
 
 

I. Oświadczenie dotyczące wspólności majątkowej 

Oświadczam, że w  moim małżeństwie panuje wspólność majątkowa 

A: TAK             B: NIE2          C: NIE DOTYCZY 

 

II. Oświadczenie dotyczące aktualnie uzyskiwanych dochodów  
 

Wypełnia Poręczyciel 
Wypełnia współmałżonek Poręczyciela/ 

Poręczyciel (II) 

w przypadku wspólności majątkowej Oświadczam, że moje miesięczne  dochody netto1: 

a) stałe3  (np. ze stosunku pracy, emerytury, 

powołania, z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej, najmu)  

wynoszą:                  .………………. zł 

b) dodatkowe4 (np. świadczenia, dochody uzyskane 

z gospodarstwa rolnego; stypendia) wynoszą: 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

c) inne: 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

 

Oświadczam, że moje miesięczne  dochody netto1: 

a) stałe3  (np. ze stosunku pracy, emerytury, 

powołania, prowadzenia działalności 

gospodarczej, najmu)  

wynoszą:                  .………………. zł 

b) dodatkowe4 (np. świadczenia, dochody uzyskane 

z gospodarstwa rolnego; stypendia) wynoszą: 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

c) inne: 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 

- rodzaj: .……………….  .………………. zł 
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III. Oświadczenie dotyczące kosztów 
 

 

Oświadczam, że miesięczne1 stałe koszty utrzymania/obciążenia finansowe dotyczące         5 osób będących na 

moim/naszym utrzymaniu wynoszą łącznie: 

a) media (c. o., gaz, energia elektryczna, Internet, woda-ścieki, telefon, TV, wywóz śmieci itp.), utrzymanie 

(żywność, odzież, paliwo itp.)       .………………. zł 

b) zobowiązania pożyczkowo-kredytowe wraz z odsetkami: 

Rodzaj zobowiązania                                    Łączna kwota zobowiązania Miesięczna kwota zobowiązania 

przyznany limit ROR  - 

przyznany limit ROR  - 

przyznany limit ROR  - 

przyznany limit karty kredytowej                                                                       - 

przyznany limit karty kredytowej                                                                       - 

przyznany limit karty kredytowej                                                                       - 

przyznany limit karty charge                                                                                - 

Kredyt……………………………………..   

Kredyt……………………………………..   

Kredyt……………………………………..   

Poręczenie/przystąpienie do długu   

obciążenia komornicze   

alimenty   

inne …………………………………………    

inne …………………………………………    

 

 

 

 
1 Poręczyciel wpisuje odpowiednio stałe miesięczne dochody i stałe miesięczne koszty utrzymania i inne obciążenia finansowe (Poręczyciel, 

współmałżonek i dzieci). W przypadku braku dochodów należy wpisać 0. W przypadku dochodów, kosztów i obciążeń występujących rzadziej 

niż miesięcznie, Poręczyciel podaje kwoty netto dochodów, kosztów i obciążeń (suma roczna w przeliczeniu na jeden miesiąc). Dochody i 

koszty w innej walucie niż PLN należy przeliczyć na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z  

ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia. 
2 W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, należy przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów stwierdzających rozdzielność 

majątkową Poręczyciela: 

- akt notarialny dotyczący rozdzielności majątkowej lub; 
- orzeczenie sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub; 
- orzeczenie sądu o separacji małżonków lub 
- orzeczenie sądu o ogłoszeniu upadłości współmałżonka  

3. Dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art.30e  

i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) oraz dochody z 

działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne. 
4. Dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w ar t. 3 pkt 1 

lit.c ustawy o świadczeniach rodzinnych (DzU. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) 
5. Poręczyciel podaje liczbę osób na utrzymaniu. 
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IV. Oświadczenia ogólne 

Wypełnia Poręczyciel 
Wypełnia współmałżonek 

Poręczyciela/Poręczyciel (II) 
w przypadku wspólności majątkowej 1. Oświadczam, że posiadam zaległości w uiszczaniu 

ciążących na mnie zobowiązań finansowych. 

        A: TAK          B: NIE 

 

2. Oświadczam, że wobec mnie toczą się 

postępowania egzekucyjne lub zachodzą 

podstawy do wszczęcia takich postępowań. 

        A: TAK          B: NIE 

 

3. Oświadczam, że wobec mnie została ogłoszona 

upadłość konsumencka lub został złożony 

wniosek  

o ogłoszenie mojej upadłości. 

        A: TAK          B: NIE 

 

4. Oświadczam, że zobowiązania innych osób, 

których spłatę poręczyłem(am) są płacone 

terminowo. 

        A: TAK          B: NIE           C: NIE DOTYCZY 

 

5. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność 

karna za przedłożenie fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 

nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 

okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania dofinansowania od WFOŚiGW  

wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku - Kodeks karny. 

 

6. Zobowiązuję się poinformować WFOŚiGW  

w  Lublinie o zmianie okoliczności, które 

spowodują, że informacje zawarte w niniejszym 

oświadczeniu staną się nieaktualne oraz złożyć 

odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w 

terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła 

okoliczność. 

1. Oświadczam, że posiadam zaległości w uiszczaniu 

ciążących na mnie zobowiązań finansowych. 

        A: TAK          B: NIE 

 

2. Oświadczam, że wobec mnie toczą się 

postępowania egzekucyjne lub zachodzą 

podstawy do wszczęcia takich postępowań. 

        A: TAK          B: NIE 

 

3. Oświadczam, że wobec mnie została ogłoszona 

upadłość konsumencka lub został złożony 

wniosek  

o ogłoszenie mojej upadłości.     

        A: TAK          B: NIE 

 

4. Oświadczam, że zobowiązania innych osób, 

których spłatę poręczyłem(am) są płacone 

terminowo. 

        A: TAK          B: NIE           C: NIE DOTYCZY 

 

5. Oświadczam, że jest mi znana odpowiedzialność 

karna za przedłożenie fałszywych lub 

stwierdzających nieprawdę dokumentów albo 

nierzetelnego oświadczenia dotyczącego 

okoliczności mających istotne znaczenie dla 

uzyskania dofinansowania od WFOŚiGW  

wynikająca z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 roku - Kodeks karny. 

      

6. Zobowiązuję się poinformować WFOŚiGW  

w Lublinie o zmianie okoliczności, które 

spowodują, że informacje zawarte w niniejszym 

oświadczeniu staną się nieaktualne oraz złożyć 

odpowiednio zaktualizowane oświadczenie w 

terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła 

okoliczność. 

 
 
 
 
 
 
_______________________    __________________________ 
Data i czytelny podpis Poręczyciela  Data i czytelny podpis współmałżonka 

Poręczyciela/Poręczyciela (II) 
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INFORMACJA  
DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE POZYSKANO OD WNIOSKODAWCY PP CZYSTE POWIETRZE  
 
Zgodnie z art. 14 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 (dalej: RODO) 
informuję, iż:  
1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie;  
2. Powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie: 
inspektorodo@wfos.lublin.pl ;  
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpatrzeniem 
wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dla dochodzenia roszczeń 
wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią, na podstawie Pani/Pana 
dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lit b, RODO;  
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu 
zakończenia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku zawarcia umowy od czasu jej 
zakończenia;  
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;  
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO;  
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji 
zadań związanych z rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie oraz zawarcia i realizacji umowy;  
8.Odbiorcami danych osobowych będą te podmioty, którym WFOŚiGW, jako administrator danych 
osobowych, ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.  
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;  
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

Wyrażenie zgody na przekazanie i przetwarzanie danych: 

Wyrażam/y zgodę na przekazanie i przetwarzanie przez WFOŚiGW w Lublinie danych, w tym danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji późniejszej umowy. 

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

miejscowość, data           Podpis  Współmałżonka Poręczyciela  

 

 

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

miejscowość, data           Podpis  Współmałżonka Poręczyciela/      
           Poręczyciela (II)   
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Oświadczenie Współmałżonka Poręczyciela o wyrażeniu zgody na poręczenie umowy  
w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze 
 
Ja niżej 
podpisany/a...................................................................................................................... 
(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a................................................................................................................ ...............
. 
(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym 
...................................................................................... 
(seria i numer dowodu) 

wydanym przez 
...........................................................................................................................,  
oświadczam, że jako małżonek/małżonka* ............................................................................ 
wyrażam zgodę na poręczenie przez mojego współmałżonka zobowiązania w związku 
z zawarciem przez (imię i nazwisko Wnioskodawcy) …………………………… umowy 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu 
otrzymania wsparcia finansowego w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze 
Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą. 

 
 
 

…….………………………………………….…..      …………….……………………………….. 
miejscowość, data        podpis Współmałżonka poręczyciela 
 


