
 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY  
*KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE 

 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 
1. *Kredytobiorca/Poręczyciel 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… 

PESEL : ............................................  Numer dowodu toŜsamości : ....................................... 

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

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

Wykształcenie: ................................................ 

Liczba osób utrzymujących się z gospodarstwa …................... 

Miejsce pracy poza gospodarstwem ………………………………………………………….... 

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

Miesięczny dochód netto  z tytułu emertury/renty ....................................................................... 

 
2. WspółmałŜonek  
 
Imię i nazwisko współmałŜonka: ............................................................................................. 

PESEL: …………………………… Numer dowodu osobistego: …………………………... 

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy poza gospodarstwem …………………………………………………………. 

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

Miesięczny dochód netto  z tytułu emertury/renty ....................................................................... 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO 
 
 

Dane dotyczące gospodarstwa rolnego – na dzień wypełniania wniosku 
 
1. UŜytkowane grunty  
 

Wyszczególnienie Grunty własne  
(ha) 

Grunty dzierŜawione 
(ha)  

RAZEM  
(ha) 

Grunty orne    
UŜytki zielone    
Sady i plantacje 
wieloletnie 

   

Inne    
OGÓŁEM    
w tym uŜytki rolne     

 
 
2. Budynki i budowle: 
 
 

Lp. Rodzaj Rok budowy Szacunkowa 
wartość w tys. zł 

Ubezpieczenie 
(tak/nie) 

1.       
  

2.       
  

3.       
  

4.       
  

5.       
  

6.       
  

7.       
  

 
 
3. Maszyny, urządzenia i środki transportu: 
 
 

Typ maszyny, urządzenia, 

samochodu  
Rok produkcji  

Wartość 

w tys. zł 
ObciąŜenia  

Ubezpieczenie 

(tak/nie)  

     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 



4. Informacja o produkcji rolniczej: 

Produkcja roślinna w ostatnim okresie:                   Aktualny stan inwentarza:  

Wyszczególnienie  szt.   Wyszczególnienie Pow.(ha) 
 Ogółem bydło:  

a/ krowy mleczne  
b/ jałówki pow. 2 lat 
c/ byki pow.2lat 
d/ cielęta do 1 roku 
e/ ...................... 

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

Ogółem zboŜa, w tym: 
a/ pszenica  
b/ Ŝyto  
c/ jęczmień  
d/ owies 
e/ pszenŜyto 
f/ kukurydza na ziarno 
g/ mieszanki zboŜowe 
h/ inne ……………….. 

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

 Ogółem trzoda chlewna: 
a/ prosięta (do 20 kg) 
b/ lochy hodowlane 

   c/ pozostała trzoda  
       chlewna 

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

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

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

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

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

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

...………………… 

Ogółem okopowe, w tym: 
a/ ziemniaki 
b/ buraki cukrowe  
c/warzywa w uprawie   
   polowej  
d/ uprawy pod osłonami 
 

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

Drób 
a/ brojlery kurze  
b/ kury nioski 
c/ pozostały drób 

……………………
……………………
……………………
…………………… Inne: 

a/ tytoń. 
b/ chmiel 
c/ rzepak i rzepik 
 

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

 

Inne: 
a/ owce 
b/ 

…………………… 
……………………
……………………
…………………… 



 

4. Informacja o dochodach : 

Stan na (w tys. zł) Wyszczególnienie 
rok poprzedni rok bieŜący    

A. Przychody ze sprzedaŜy (1+2+3)       

1. produkcji roślinnej       
2. produkcji zwierzęcej       

3. pozostałej produkcji i usług       

B. Koszty bezpośrednie (1+2+3)       

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

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

3. pozostałej produkcji i usług       

C. Koszty pośrednie (suma 1do 6)       

1. paliwa, itp.       

2. remonty budynków i maszyn       

3. ubezpieczenia       

4. podatki       

5. pozostałe       

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

    a) wnioskowanego        

D. Koszty działalności operacyjnej (B+C)       

E. Dochód z działalności operacyjnej (A-D)       

F. Dopłaty bezpośrednie       

G. Spłata kredytów (raty)       

H. Dochód netto z działalności rolniczej ( E+F-G)       

I. Dochody spoza gospodarstwa (netto)       

J. Koszty utrzymania rodziny       

K. Dochód osobisty rolnika (G+H-J)       



 

III. MAJ ĄTEK OSOBISTY *  KREDYTOBIORCY/POR ĘCZYCIELA   

1. Posiadane nieruchomości  (inne niŜ gospodarstwo rolne): 
 

Rodzaj i adres  KW nr  Wartość 

 w tys. zł 

ObciąŜenia  Ubezpieczenie  

(tak/nie) 

     
     
2. Posiadane rachunki bankowe, lokaty, oszczędności, papiery wartościowe: 
 

Nazwa i adres Banku Rodzaj posiadanego rachunku Wartość (np. lokaty)  
w tys. zł  

   
   

IV. INFORMACJA O ZOBOWI ĄZANIACH *KREDYTOBIORCY/POR ĘCZYCIELA 
1. Kredyty i poŜyczki: 
 

Nazwa Banku 
poŜyczkodawcy 

Kwota pozostała do 
spłaty  

(w  tys. zł) 

Ostateczny termin 
spłaty 

Prawne zabezpieczenie 
spłaty Stopa % 

     
     
     
     
2. Udzielone poręczenia i inne zobowiązania: 
 

Rodzaj zobowiązania  Wartość do zapłaty  w tys. zł Termin zakończenia 
zobowiązania  

   
   
   
 
3. Inne zobowiązania (proszę opisać):  
....................................................................................................................................................... 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie przez Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie moich 
danych osobowych w celach kredytowych z zachowaniem zasad i sposobu ich przetwarzania, 
wykorzystania i ochrony oraz prawa kontroli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                    
o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)  
 
 
 ................................,dnia.................  ..........................................................................  
  (miejscowość)                 (czytelny podpis składającego oświadczenie) 
 
Pod rygorem odpowiedzialności karnej potwierdzam zgodność powyŜszych danych ze stanem 

faktycznym własnoręcznym podpisem. 

 
………………………………dnia ………………  …………………………………… 

(czytelny podpis składających 
               oświadczenie) 


