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DANE DODATKOWE DO WNIOSKU 
MEDYK
Imię i nazwisko              
Nr PESEL  
MAJĄTEK WŁASNY NIE OBCIĄŻONY
Nie wybrałeś czy posiadasz majątek własny nie obciążony
Majątek własny
Wartość w PLN
MAJĄTEK FIRMOWY NIE OBCIĄŻONY
Nie wybrałeś czy posiadasz majątek firmowy nie obciążony
Majątek firmowy
Wartość w PLN
PODPIS(Y) WNIOSKODAWCY(ÓW) 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w osobistym oświadczeniu majątkowym są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i zostały złożone w świadomości, że ich ewentualna niezgodność ze stanem rzeczywistym może zostać potraktowana jako zamiar wyłudzenia środków finansowych, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 
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