
                                    PPOOWWIIAATTOOWWYY      BBAANNKK  SSPPÓÓŁŁDDZZIIEELLCCZZYY  ww  GGoossttyynniiuu 
 

CENTRALA  / ODDZIAŁ / FILIA / PUNKT KASOWY W .....................................  
 

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY  
� KREDYTOBIORCY  � PORĘCZYCIELA � DŁUZNIK Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA 

KREDYTU - PROWADZĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE 
(każdy z kredytobiorców / poręczycieli wypełnia oddzielnie, małżeństwa wspólnie ) 

 

1. * Kredytobiorca / Poręczyciel. 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….............……… 
imię ojca 

PESEL : �����������   NIP ............................................................. 
Seria i Nr dowodu tożsamości : .................................................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….............…...… 

Wykształcenie ........................................................  Nr telefonu .......................................................... 

Stan cywilny .............................................................. 

/W przypadku dodatkowej pracy poza gospodarstwem, proszę podać miejsce pracy/. 

Miesięczny dochód netto z pracy poza gospodarstwem .................................... zł. 

Miesięczny dochód netto  z tytułu emerytury / renty       .................................... zł. 

2. * Współmałżonek Kredytobiorcy / Poręczyciela. 
 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….............……… 
imię ojca 

PESEL : ����������� NIP ............................................................. 
Seria i Nr dowodu tożsamości : ................................. 

Adres zamieszkania ............................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………….......………......……… 

Wykształcenie ........................................................  Nr telefonu .......................................................... 
/W przypadku dodatkowej pracy poza gospodarstwem, proszę podać miejsce pracy/. 

Miesięczny dochód netto z pracy poza gospodarstwem .................................... zł. 

Miesięczny dochód netto  z tytułu emerytury / renty       .................................... zł. 

3. Liczba osób utrzymujących się z gospodarstwa domowego …..............(w tym dzieci do lat 16 ........ 

i powyżej 16 lat ..............) 

4. Czy istnieje rozdzielność majątkowa: .................... (tak, nie)    
 

5. Czy istnieją zobowiązania alimentacyjne: ............. (tak, nie), w wysokości ..............................… zł   
 

6. Czy wobec Kredytobiorcy/ Poręczyciela* toczyło lub toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe: 

.................... (tak, nie), z tytułu  .......................................................................................................... 

7. Czy Wnioskodawca jest płatnikiem VAT …………..(tak, nie). 

8. Czy Wnioskodawca posiada zaległości wobec KRUS/ZUS/ Urzędu Gminy/ Urzędu Skarbowego itp 
…………..(tak, nie), w wysokości ..............................… zł. 

 

  



II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

1. Dane dotyczące gospodarstwa rolnego w roku obrotowym – stan średni. 
STRUKTURA ZASIEWÓW I AKTUALNY STAN INWENTARZA 

L.P. Rodzaj prowadzonej działalności Jednostka 
miary 

Dane ilościowe o 
powierzchni upraw  
i pogłowiu zwierząt 

1 Pszenica hektar  
2 Żyto hektar  
3 Jęczmień hektar  
4 Owies hektar  
5 Pszenżyto hektar  
6 Kukurydza na ziarno hektar  
7 Mieszanki zbożowe hektar  
8 Strączkowe łącznie z mieszankami zbóż z roślinami strączkowymi hektar  
9 Gryka, proso i inne zboża hektar  
10 Ziemniaki hektar  
11 Buraki cukrowe hektar  
12 Warzywa w uprawie polowej hektar  
13 Warzywa, truskawki w uprawie pod osłonami hektar  
14 Kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie polowej hektar  
15 Kwiaty i rośliny ozdobne w uprawie pod osłonami hektar  
16 Pozostałe uprawy nasienne i sadzonki hektar  
17 Pozostałe uprawy (1) hektar  
18 Tytoń hektar  
19 Chmiel hektar  
20 Rzepak i rzepik hektar  
21 Słonecznik hektar  
22 Soja hektar  
23 Len oleisty hektar  
24 Pozostałe rośliny oleiste (2)  hektar  
25 Len włóknisty hektar  
26 Konopie hektar  
27 Zioła i rośliny przyprawowe hektar  
28 Pozostałe rośliny przemysłowe (3)  hektar  
29 Plantacja drzew i krzewów owocowych hektar  
30 Truskawki w uprawie polowej hektar  
31 Winogrona konsumpcyjne hektar  
32 Szkółki hektar  
33 Uprawy trwałe pod osłonami (4)  hektar  
34 Grzyby uprawne (5) m2  
35 Koniowate (6) sztuka  
36 Cielęta poniżej 1 roku sztuka  
37 Byczki poniżej 2 lat sztuka  
38 Jałówki poniżej 2 lat sztuka  
39 Byki 2 lata i więcej (7) sztuka  
40 Jałówki 2 lata i więcej sztuka  
41 Krowy mleczne sztuka  
42 Pozostałe krowy (8) sztuka  
43 Owce - ogółem sztuka  
44 Kozy - ogółem sztuka  
45 Prosięta o wadze poniżej 20 kg (9) sztuka  
46 Lochy hodowlane o wadze 50 kg i więcej sztuka  
47 Pozostała trzoda chlewna (10) sztuka  
48 Brojlery kurze sztuka  
49 Kury nioski sztuka  
50 Pozostały drób sztuka  
51 Króliki - matki królicze sztuka  
52 Pnie pszczele 1 ul  
(1) wszystkie powierzchnie nieujęte wcześniej, a także powierzchnie uprawy łubinu gorzkiego (na nawóz zielony i na nasiona) 
(2) np. gorczyca 
(3) np. wiklina 
(4) np. winogrona 
(5) np. pieczarki 
(6) "koniowate" - obejmuje: osły, muły, konie robocze, z wyłączeniem koni wyścigowych i przeznaczonych do jazdy rekreacyjnej 
(7)"byki dwa lata i więcej" - obejmuje tylko opasy, z wyłączeniem buhajów do rozpłodu 
(8) "pozostałe krowy" - obejmuje krowy "mamki" i inne, np. krowy robocze, z wyłączeniem wybrakowanych krów mlecznych 
(9) Standardowa nadwyżka bezpośrednia dla działalności: "Prosięta o wadze poniżej 20 kg" w algorytmie klasyfikacji gospodarstw jest uwzględniana tylko 

wtedy, gdy dla działalności: "Lochy hodowlane o wadze 50 kg i więcej" liczba sztuk = 0 
(10) "pozostała trzoda chlewna" - obejmuje warchlaki o wadze od 20 do 50 kg i tuczniki o wadze powyżej 50 kg 
 
 



2. UŻYTKOWANE GRUNTY  
Wyszczególnienie Grunty własne  

(ha) 
Grunty dzierżawione 

(ha)  
RAZEM  

(ha) 
Grunty orne    
Użytki zielone    
Sady i plantacje wieloletnie    
Inne    
OGÓŁEM    

w tym użytki rolne     
 

3. MAJĄTEK OSOBISTY * KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA  

a) Posiadane budynki / lokale/ nieruchomości/ 
Rodzaj nieruchomości Nr Księgi 

Wieczystej1) 
Rok 

budowy 
Wartość 

szacunkowa  
 w złotych np. wg 

polisy/wyceny 

Czy istnieją 
obciążenia 
hipoteczne  
i inne (tak / 

nie) 

Ubezpieczenie 
budynków / 

lokali  
(tak / nie) 

      
      
      
      
      
      
1) należy wymienić wszystkie Księgi Wieczyste, w przypadku gdy KW obejmuje powierzchnie niezabudowaną w 
pozycji rodzaj nieruchomości należy wpisać grunty rolne o powierzchni   
 

b) Ważniejsze maszyny, urządzenia i środki transportu 
Typ maszyny, urządzenia, 

samochodu  Rok produkcji Wartość 
 w złotych 

Czy stanowią 
zabezpieczenie innych 
zobowiązań (tak / nie) 

Ubezpieczenie 
AC 

(tak / nie)  
     
     
     
     
     
 

c) Posiadane rachunki bankowe, lokaty, oszczędności, papiery wartościowe 
Nazwa i adres Banku Rodzaj posiadanego 

rachunku  
Wartość (np. lokaty)  

w złotych 
   
   
 

4. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH * KREDYTOBIORCY / PORĘCZYCIELA 

a) Proszę o podanie wszystkich zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek,  
przyznanych w ROR limitach, debetach, limity na kartach kredytowych i inne zobowiązania  

Nazwa Banku /Wierzyciela 
Rodzaj kredytu/ zobowiązania  

Kwota pozostała do 
spłaty  

w złotych 

Ostateczny termin 
spłaty 

Prawne zabezpieczenie spłaty 

    
    
    
    
 

b) Udzielone poręczenia 
Rodzaj zobowiązania  Wartość do zapłaty w złotych Termin zakończenia 

zobowiązania  
   
   
   

 
Inne zobowiązania (proszę opisać):  
.................................................................................................................................................................... 



5. INFORMACJA O PODMIOTACH POWIĄZANYCH * KREDYTOBIORCY/ 

PORĘCZYCIELA 

Czy występują podmioty powiązane    TAK   NIE   

Pełna nazwa podmiotu powiązanego Rodzaj powiązania* REGON NIP K W Z S G 
        

        

        

 
*) Kapitałowe (K); Wspólne właścicielstwo (W); Zarządzanie (Z); Stała znacząca współpraca(S); Wzajemne gwarancje poręczenia 
(G) 
6. Informacja o dochodach  i kosztach : 

 

Wyszczególnienie 
Stan na (w tys. zł lub zł) 

Rok poprzedni Rok bieżący Pierwszy rok 
spłaty kredytu 

Rok osiągnięcia 
pełnej zdolności 
produkcyjnej 2) 

Przychody 
 

    

1. produkcji roślinnej z tytułu sprzedaży 
I. Zbóż 

a) pszenica (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

b) jęczmień (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

c) żyto (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

d) pszenżyto (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

e) inne ............................... (sprzedaż w ton) 
                                                   (wartość w zł) 

 
II. Inne zboża 

 

a) buraki cukrowe (sprzedaż w ton) 
                                                   (wartość w zł) 
 

b) rzepak (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

c) kukurydza (sprzedaż w ton) 
                                                   (wartość w zł) 
 

d) inne ............................... (sprzedaż w ton) 
                                                   (wartość w zł) 

 
III. Warzywa i owoce 

a) pomidory (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

b)  ogórki (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

c) ziemniaki (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

d) pieczarki (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 

e) inne ............................ (sprzedaż w ton) 
                                                    (wartość w zł) 
 
 

1.Razem przychody z produkcji roślinnej 
 

 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

........................ 

........................ 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
 
 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
____________ 

 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

........................ 

........................ 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
 
 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
____________ 

 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

........................ 

........................ 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
 
 
 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
____________ 

 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

........................ 

........................ 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
 
 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
.........................
....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 

.........................

....................... 
 
 
____________ 



2. Produkcji zwierzęcej z tytułu sprzedaży 
I Bydła 

a) mleka (sprzedaż w litrach) 
(wartość w zł) 

 

b) buhajów (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
(wartość w zł) 

 

c) jałówek (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
   (wartość w zł) 

 

d) cieląt (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
   (wartość w zł) 

 

e) krów (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
   (wartość w zł) 

 

f) .............. (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
 (wartość w zł) 

 
II. Trzody chlewnej 

a) tuczników (sprzedaż w szt.-o masie łącznej wkg) 
   (wartość w zł) 

 

b) prosiąt (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
 (wartość w zł) 

 

c) macior (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 
   (wartość w zł) 

  
d) .............. (sprzedaż w szt.-o masie łącznej w kg) 

 (wartość w zł) 
 

III. Drobiu 
a) jaja konsumpcyjne (sprzedaż w szt.) 

   (wartość w zł) 
    

b) jaja wylęgowe (sprzedaż w szt.) 
   (wartość w zł)  

c) kogutów (sprzedaż w szt.) 
   (wartość w zł)  

d) kurcząt typu brojler (sprzedaż w szt.) 
   (wartość w zł)  

e) .......................... (sprzedaż w st.)  
   (wartość w zł) 

 
 
 

2. Razem przychody z produkcji zwierzęcej 
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3. Dopłaty bezpośrednie 
 

    

4. Dochody spoza gospodarstwa (netto)     

A. Przychody ze sprzedaży (suma 1+2+3+4)     

B. Koszty bezpośrednie (1+2+3)     

1. produkcji roślinnej (nawozy, środki ochrony, 
nasiona, praca najemna) 

    

2. produkcji zwierzęcej ( pasze, usługi 
weterynaryjne, zwierzęta)  

    

3. pozostałej produkcji i usług     

C. Koszty pośrednie (suma 1do 9)     

1. paliwa, itp.     

2. remonty budynków i maszyn     

3. ubezpieczenia     



4. podatki     

5. pozostałe (prąd, woda, gaz)     

6. koszt kredytów (odsetki, prowizje), w tym:     

    a) udzielonych      

7. Spłata kredytów długoterminowych (raty)  
 

    

8. Koszty utrzymania rodziny ........ ilość osób     

9. Koszty opłacanych składek KRUS ........ ilość 
osób ubezpieczonych 

    

10. Koszty dzierżawy     

D. Koszty ogółem (B+C)     

E. Dochód osobisty rolnika (A-D)     

2) Proszę wypełniać w przypadku kredytów powyżej 3 lat. 
OŚWIADCZENIA 

 
1. Oświadczam, że jestem/ nie jestem* członkiem Banku oraz, że jestem/ nie jestem* powiązany kapitałowo 

lub organizacyjnie z członkiem Banku, Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w 
Banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo lub organizacyjnie. 
 

2. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego (Dz. U. 2016 r., poz. 
1137, z późn. zm.),  że informacje podane we Wniosku są prawdziwe, kompletne i nadal aktualne. Wyrażam 
zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych informacji. 

 
......................................................  ........................................................... 

miejscowość, data   /podpis osoby składającej kwestionariusz/ 
 
 

......................................................  ........................................................... 
miejscowość, data   /podpis współmałżonka/ 

 
 

Wypełnia Bank 
 
 

Zestawienie dochodów i wydatków wypełniane przez Bank dla Poręczyciela 
 

(A). PRZYCHODY  (B). WYDATKI  
Lp. ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW KWOTA ZŁ. CELE WYDATKÓW KWOTA ZŁ 
1. Produkcja roślinna  Koszty bezpośrednie  

2. Produkcja zwierzęca  Koszty pośrednie  

3. Dopłaty bezpośrednie  Koszty opłaty składki KRUS  

4. Dochody spoza 
gospodarstwa 

 Koszty utrzymania rodziny 
 

 

5. Dochody współmałżonka  Spłaty kredytów (raty)  

6. …………………………….  Raty + odsetki od kredytu 
wnioskowanego  

 

7. ……………………………..    

RAZEM (A)  RAZEM (B)  
DOCHODY – WYDATKI (A-B) = WOLNE ŚRODKI  

 

Stwierdzam, iż  ww. osoba/y posiadaj/ją zdolność kredytową* / nie posiada/ją* zdolności kredytowej. 
 

…………………………………                                                      …………………………………………. 
          Miejscowość i data                                                                                         Pieczęć i podpis pracownika Banku  


