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Załącznik nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
 
20.1 Oświadczenie zgody małżonka na zawarcie umowy o przyznanie wsparcia finansowego/umowy o 

przyznanie pomostowego wsparcia finansowego oraz złożenie zabezpieczenia (wypełniane w 

przypadku istnienia wspólnoty małżeńskiej).   

Dnia, ............................. … r. 

 

Imię i nazwisko małżonka: 

……………………………….                 

zam...................................         

 

           

Oświadczenie 

 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zawarcie przez mojego małżonka/moją 

małżonkę* - ……………………………………………… z Business School Hanna Polak, 

Marcin Polak Spółka Jawna umowy nr..................................... o przyznanie wsparcia 

finansowego oraz umowy nr ………………….. o przyznanie pomostowego wsparcia 

finansowego w ramach projektu „KIERUNEK – WŁASNA FIRMA” realizowanego w ramach 

Poddziałania 10.04.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 
Oświadczam również, że wyrażam zgodę na wniesienie zabezpieczenia w formie 

………………………………………………………. przez mojego małżonka/moją małżonkę* - 

…………………………………………………. i wręczenie  Business School Hanna Polak, 

Marcin Polak Spółka Jawna …………………………….. (forma zabezpieczenia) w celu 

zabezpieczenia roszczeń Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna w 

zawiązanych z zawarciem, wykonaniem, zmianami i rozwiązaniem umowy nr 

………………………………… o przyznanie wsparcia finansowego oraz umowy nr ………….. 

o przyznanie pomostowego wsparcia finansowego w ramach projektu „KIERUNEK – 

WŁASNE FIRMA” i na upoważnienie Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka 

Jawna podjęcia środków celem zrealizowania zabezpieczenia w każdym czasie do kwoty 

…………………zł (słownie……………….zł), powiększonej o odsetki w wysokości jak dla 

zaległości podatkowych w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez 

mojego małżonka/moją małżonkę* zobowiązań wynikających z powyższych umów lub nie 

wykonania przez niego/nią* zobowiązań powstałych na skutek rozwiązania tych umów.  

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

                                                                               (czytelny podpis ) 
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………………………………. 
*Niepotrzebne skreślić 

20.3 Wzór oświadczenia Uczestnika projektu o niepozostawaniu w związku małżeńskim. 

 

 

Dnia, .............................20… r. 

Imię i nazwisko: 

……………………………….                 

zam...................................         

                  

            

           

Oświadczenie 

Ja - ……………….(imię i nazwisko) 

adres zamieszkania:……………………………………………………………………... 

Nr i seria dowodu osobistego: ................................................................................................... 

Wydany dnia: ...............................  przez: ................................................................................ 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń niniejszym 

oświadczam, że nie pozostaję w związku małżeńskim. 

 

 

 

 

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

                                                                ( czytelny podpis) 

 

 


