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KWESTIONARIUSZ OSOBISTY 

PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE 

 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE, NUMER MODULO KLIENTA ……………………  

 

PORĘCZYCIEL I 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 

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

3. PESEL, NIP………………………………………………………………………………………………. 

4. Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………….. 

5. Numer identyfikacyjny producenta rolnego ………………………………………………………….. 

6. Numer telefonu do kontaktu z Bankiem ……………………………………………………………… 

PORĘCZYCIEL II 
1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 

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

3. PESEL, NIP………………………………………………………………………………………………. 

4. Seria i numer dowodu osobistego …………………………………………………………………….. 

5. Numer telefonu do kontaktu z Bankiem ……………………………………………………………… 

OŚWIDADCZENIA WSPÓLNE 

1. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Poręczyciela  ……….………………………………….. 

2. Czy Poręczyciel ubezpieczył mienie w gospodarstwie ?  tak   nie 

3. Czy między Poręczycielami istnieje wspólność majątkowa ?  tak   nie   nie dotyczy  

(w razie udzielenia odpowiedzi negatywnej należy dostarczyć do Banku dokumenty potwierdzające)  

 

II. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO (jeśli w poszczególnych punktach zabraknie 

miejsca do wypełniania, to proszę pozostałe informacje wpisać na osobnej kartce) 
 
1. *Grunty w gospodarstwie - powierzchnia (ha): 
 

Grunty 

orne

Plantacje 

wieloletnie 

(trwałe 

użytki 

zielone, 

lasy)

Sady
Grunty 

orne

Plantacje 

wieloletnie 

(trwałe 

użytki 

zielone, 

lasy)

Sady

ha ha ha ha ha ha

I

II

IIIa

III b

IV a

IV b

V

VI

INNE

RAZEM

Dzierżawione

OGÓŁEM DZIERŻAWIONE: 

Stan na  dzień składania wniosku

WŁASNE: 

Klasy ziemi 

Własne
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2. Nieruchomości stanowiące własność Poręczyciela – proszę podać rodzaj, numer księgi wieczystej:  

a. …………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………  

c. …………………………………………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………………………………………… 

e. ………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Budynki i budowle stanowiące własność Poręczyciela – proszę podać nazwę, rok budowy, wartość: 

a. …………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………  

c. ………………………………………………………………………………………………………….. 

d. ………………………………………………………………………………………………………….. 

e. …………………………………………………………………………………………………………. 

4. Maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność Poręczyciela – proszę podać nazwę, 

rok produkcji, wartość oraz informację o przeniesieniu własności na inną osobę: 

a. …………………………………………………………………………………………………………….. 

b. ……………………………………………………………………………………………………………. 

c. ……………………………………………………………………………………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………………………………………. 

e. ……………………………………………………………………………………………………………. 

5. Zapasy produktów (pasze, nawozy, paliwo, środki ochrony roślin, zboże itp) – proszę podać rodzaj, 

ilość, wartość jednostkowa: 

a. …………………………………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………………………………  

c. …………………………………………………………………………………………………………… 

d. ………………………………………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………………………………………. 
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6. *Informacja o produkcji rolniczej: 

 

Produkcja roślinna w ostatnim okresie:                   Aktualny stan inwentarza:  

Wyszczególnienie powierzchnia w ha Wyszczególnienie  ilość sztuk wartość za  

1 sztukę 

 

Ogółem zboża, w tym: 

a. pszenica  

b. żyto  

c. jęczmień  

d. owies 

e. pszenżyto 

f. kukurydza na ziarno 

g. mieszanki zbożowe 

h. kukurydza na kiszonkę 

j. trwałe użytki zielone  

k. ................................... 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bydło 

Stado obrotowe:  

a. cielęta (do 1 roku)  

b. byczki (1-2 lata) 

c. jałówki (1-2 lata) 

d. byki pow. 2 lat 

e. jałówki (pow. 2 lat) 

Stado podstawowe: 

a. krowy mleczne 

b. ............................. 

c… .......................... 

d. ……………………. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………… 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………….. 

……………………….. 

 

Ogółem okopowe, w tym: 

a. ziemniaki 

b. buraki cukrowe  

c. warzywa w uprawie   

   polowej  

d. uprawy pod osłonami 

e. …................................... 

f. ……….……………………. 

 

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

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

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

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

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

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

………………………………

………………………………. 

Trzoda chlewna 

Stado obrotowe: 

a. prosięta (do 20 kg) 

b. warchlaki (do 60 kg) 

c. tuczniki 

Stado podstawowe: 

a. lochy hodowlane 

b. knury 

c................................ 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Inne, w tym: 

a. tytoń 

b. chmiel 

c. rzepak i rzepik 

d. …….. ............................... 

e. ……. ................................ 

 
 

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

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

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

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

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

 

Drób, w tym: 

a. brojlery kurze  

b. kury nioski 

c. gęsi  

d. indyki 

e. pozostały drób 

 
…………………

…………………

…………………

………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Rośliny ozdobne  

i szkółkarstwo: 
a. …………………………….. 

b. ……….……………………. 

c. ……….……………………. 

 
 

……………………… 

………………………

…………………….... 

 

Inne, w tym: 

a. owce 

b. kozy 

c. króliki 

d. pnie pszczele 

e. ………………….. 

 

…………………

…………………

………..............

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

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

 
 

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

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

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

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

................................... 
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7. *Dodatkowe przychody w gospodarstwie rolnym: 
 

 

Rodzaj  
 

2015 

 

2016 

 

2017 (prognoza) 

unijne płatności bezpośrednie do gruntów 

rolnych 

   

umowa o pracę     

umowa zlecenie/umowa o dzieło    

renta/emerytura    

zwrot akcyzy paliwowej, podatku VAT    

zaciągnięte kredyty w innych bankach    

świadczone usługi    

prowadzona działalność gospodarcza 

jako osoba fizyczna 

   

najem/dzierżawa    

umowa zlecenie/umowa o dzieło    

inne:……………………………………….    

inne:……………………………………….    

 
 
 
8. *Koszty ponoszone w gospodarstwie rolnym:  
 

 

Rodzaj 
 

2015 

 

2016 

 

2017 (prognoza) 

nawozy i środki ochrony roślin    

opłacenie usługi np. koszenie    

zakup paliw i smarów    

remonty i naprawy budynków, maszyn i 

urządzeń  

   

opał, gaz, prąd, woda, ścieki    

podatki    

ubezpieczenia budynków, komunikacyjne    

składka na rzecz KRUS    

koszty zatrudnienia     

miesięczny koszt utrzymania rodziny     

inne:…………………………………………    

inne:…………………………………………    
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9. *Produkcja zwierzęca (plan): 
 

 

Sprzedaż 

produktów (rodzaj 

produktu) 

2015 2016 2017 

Jednostka Ilość  
Cena w 

złotych za 
jednostkę  

Wartość 
łączna  

Jednostka Ilość  
Cena w 

złotych za 
jednostkę 

Wartość 
łączna  

Jednostka Ilość  
Cena w 

złotych za 
jednostkę  

Wartość 
łączna   

                          

                          

                          

                          

                          

   Razem:       Razem:       Razem:     

Koszty 

bezpośrednie 
Ilość 

Cena w 
złotych 

Wartość netto  Ilość 
Cena w 
złotych 

Wartość netto  Ilość 
Cena w 
złotych 

Wartość netto  

Zakupione pasze 
(koncentraty, dodatki 
paszowe, witaminy 
itp.) 

                  

Zapłacone sługi 
weterynaryjne 

                  

Zakupiony inwentarz 
do dalszego chowu 

                  

Inne usługi 
bezpośrednio 
związane  

                  

 Inne koszty                   
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10. *Produkcja roślinna (plan): 
 

 

  

Uprawy 

przeznaczone na 

sprzedaż (rodzaj) 

2015 2016 2017 

             

 Powierzchnia w ha                         

 Plon – tona z ha                         

 Cena za tonę                         

 

 
III. OŚWIADCZENIA BANKU: 
Bank informuje, iż: 
1. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) informuje, iż jest Administratorem 

podanych przez Pana/ Panią danych osobowych. Dane będą przetwarzane przez Bank w celu oceny zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego, zawarcia i realizacji 
umowy, a także w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bank i Bank BPS S.A. Na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo 
do dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych, w szczególności ich uaktualnienia, sprostowania, poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie 
warunkuje zawarcie i realizację umowy.  

2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie przez bank bankom oraz instytucjom wymienionym  w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w zakresie tam określonym oraz biurom 
informacji gospodarczej w tym Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz I Biuru Informacji Gospodarczej Infomonitor S.A. z 
siedzibą w Warszawie, a także do Systemu Bankowy Rejestr administrowanego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie. 

3. w zakresie  w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz konieczne do realizacji umowy, a także niezbędne dla wypełniania prawnie 
usprawiedliwionych celów realizowanych przez bank oraz niezbędne dla zrealizowania określonych przepisami prawa uprawnień i obowiązków banku związanych z wykonaniem 
czynności bankowych oraz obowiązków archiwalnych, podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Bank oraz przekazywane na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 
1c oraz  art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, a 
także do innych podmiotów do tego uprawnionych na mocy art. 105 ustawy Prawo bankowe. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Podane przez 
Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym 
w art. 105 i 105 a ustawy Prawo Bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach 
określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 z późn. zm.). 

4. ma Pan/Pani możliwości złożenia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń w zakresie usług świadczonych przez Bank lub skargi w zakresie wykonywanej przez Bank działalności. 
Skargę/reklamację można złożyć w formie: 
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1) pisemnej – osobiście w Centrali Banku bądź w Punkcie Obsługi Klienta lub pismem nadesłanym na adres siedziby Banku za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub 
posłańca, faksem,  

2) ustnej – osobiście w Centrali Banku bądź w Punkcie Obsługi Klienta lub telefonicznie, 
3) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: bslobz@pnet.pl.  

Bank udziela odpowiedzi na złożoną skargę/reklamację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji, w formie pisemnej lub elektronicznej, o ile Klient w momencie 
złożenia skargi/reklamacji, zadeklarował chęć otrzymania odpowiedzi w formie elektronicznej. Bank Spółdzielczy w Łobżenicy informuje, że podlega nadzorowi Komisji Nadzoru 
Finansowego.  

 
 

IV. OŚWIADCZENIA PORĘCZYCIELA: 
1. Na podstawie art. 105 ust. 4a, 4a

1
 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. nr 81, poz. 530, z późn. zm.) upoważniam bank do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji 
Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Modzelewskiego 77 danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich 
dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset 
złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. 

2.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody na przetwarzanie – przez Bank oraz BPS SA moich danych osobowych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy. Przyjmuję do 
wiadomości, że wyrażona przeze mnie zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym czasie odwołana. 

3.  Wyrażam zgodę/  nie wyrażam zgody, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, zatrzymał w swojej dokumentacji kopie dokumentów złożonych w 
związku z wnioskiem w celu archiwizacji. 

4.  Jestem/  nie jestem członkiem Banku Spółdzielczego w Łobżenicy.  
5. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego (DZ.U. z 1997, Nr 88, poz 553), że informacje podane powyżej są zgodne ze 

stanem faktycznym i nie zawierają żadnych przemilczeń. 
6. Upoważniam Bank do sprawdzenia wiarygodności powyższych danych. 
 

 
 
 

Łobżenica, dnia ..............................     ........................................................................................... 

(czytelny podpis Poręczyciela  – imieniem i nazwiskiem) 

*niepotrzebne skreślić 

 

UWAGI PRACOWNIKA  

 

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

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

 
 

mailto:bslobz@pnet.pl

