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INFORMACJA 
o osobistym stanie majątkowym i działalności rolniczej  

Klienta/ów 

imię/imiona, nazwisko  

PESEL  

rodzaj, numer i seria 

dokumentu tożsamości 

 

imiona rodziców  

adres zamieszkania  

stan cywilny  zamężna/żonaty      panna/kawaler                          wolny                      

wdowiec/wdowa 

Wykształcenie  wyższe  licencjat   średnie                            zawodowe   podstawowe 

Ukończone kursy 

związane z prowadzoną 

działalnością 

 NIE      TAK jakie: 

Doświadczenie 

zawodowe 

Ilość lat ogółem doświadczenia zawodowego: ……………….. 

Ilość lat doświadczenia w branży rolnej: ……………… 

stosunki majątkowe 

między małżonkami 

 wspólnota majątkowa                                               rozdzielność majątkowa     nie dotyczy 

Ilość osób w 

gospodarstwie 

domowym 

    

miesięczne koszty 

utrzymania 

gospodarstwa 

domowego 

 

 

Dane współmażonka 

imię/imiona, nazwisko  

PESEL  

rodzaj, numer i seria 

dokumentu tożsamości 

 

imiona rodziców  

adres zamieszkania  

Wykształcenie  wyższe  licencjat   średnie                            zawodowe   podstawowe 

Ukończone kursy 

związane z prowadzoną 

działalnością 

 NIE      TAK jakie: 

Doświadczenie 

zawodowe 

Ilość lat ogółem doświadczenia zawodowego: ……………….. 

Ilość lat doświadczenia w branży rolnej: ……………… 
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GRUNTY W GOSPODARSTWIE – POWIERZCHNIA (w ha) 

wyszczególnienie grunty własne grunty dzierżawione razem (ha) 

grunty orne    

użytki zielone    

las    

pozostałe    

ogółem (w ha)    

    

NIERUCHOMOŚCI 

należy podać nieruchomości stanowiące Pana/Pani  własność (również nieruchomości niewchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego, ale bez nieruchomości spółek, których jest Pan/Pani 

właścicielem/współwłaścicielem/wspólnikiem) 

rodzaj nieruchomości (powierzchnia, rok budowy) szacunkowa wartość obciążenie nieruchomości 

   

   

   

   

   

   

MASZYNY, URZĄDZENIA IŚRODKI TRANSPORTU 

należy podać ruchomości stanowiące Pana/Pani  własność (również ruchomości niewchodzące w skład 
gospodarstwa rolnego (np. prywatny samochód) oraz użytkowane przez Pana/Panią (np. na podstawie umowy 

leasingu, dzierżawy itp.),ale bez ruchomości spółek, których jest Pan/Pani 
właścicielem/współwłaścicielem/wspólnikiem) 

rodzaj ruchomości (rok produkcji) szacunkowa wartość obciążenie ruchomości 

   

   

   

   

   

   

   

POSIADANY INWENTARZ ŻYWY 

nazwa ilość sztuk 
ogółem 

ilość sztuk przeznaczona do zbycia 
w ciągu najbliższego roku 

szacunkowa wartość stada 
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BYDŁO ogółem,               
w tym: 

   

cielęta (do 1 roku)    

byczki (1-2 lata)    

jałówki (1-2 lata)    

byki (pow. 2 lat)    

jałówki (pow. 2 lat)    

krowy mleczne    

TRZODA CHLEWNA 
ogółem, w tym: 

   

prosięta (do 20 kg)    

lochy hodowlane    

pozostała trzoda 
chlewna 

   

DRÓB ogółem,                 
w tym: 

   

brojlery kurze    

kury nioski    

INNE, w tym:    

    

 

POZOSTAŁY MAJĄTEK RZECZOWY 

nazwa ilość w t szacunkowa wartość 1 tony szacunkowa wartość ogółem 

ZIARNO ZBOŻA 

pszenica    

żyto    

jęczmień    

owies    

kukurydza    

    

    

    

ŚRODKI DO PRODUKCJI ROLNEJ 

nawozy    
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środki ochrony 
roślin 

   

pasze    

paliwa    

 

PRODUKCJA ROŚLINNA W TOKU 

nazwa areał                      
w hektarach 

szacunkowa 
wydajność z hektara                   

w tonach 

szacunkowa wartość  

1 tony 

szacunkowa wartość 
ogółem 

pszenica     

żyto     

jęczmień     

owies     

kukurydza     

 

Informacja o zaangażowaniu w innych bankach/instytucjach finansowych 
(otrzymane gwarancje, zobowiązania leasingowe, zaciągnięte kredyty i pożyczki, udzielone poręczenia) 

 
nazwa banku/instytucji 

finansowej (i nazwa 
Kredytobiorcy w przypadku 

poręczenia) 

rodzaj zaangażowania                    
i ostateczny termin  spłaty 

aktualne zaangażowanie średniomiesięczna rata 
kapitałowa 

    

    

    

 

Rachunki bankowe w innych bankach 
 

nazwa banku rodzaj i numer rachunku 

  

Oświadczam/y, że posiadam/y zaległości wobec: 

nazwa organu posiadane zaległości zaległość objęta ugodą 

Urzędu Skarbowego - z tytułu podatków, ceł itp.  TAK        NIE  TAK     NIE     NIE DOTYCZY 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego* - z 
tytułu składek  

 

 TAK        NIE 

 

 TAK     NIE     NIE DOTYCZY 

stosownych urzędów – z tytułu podatku od 
nieruchomości 

 TAK        NIE  TAK     NIE     NIE DOTYCZY 

prowadzę działalność rolniczą polegającą na uprawach w cyklach rocznych, gdzie ponad 50% przychodów jest 
generowane z produkcji roślinnej  

 TAK         NIE 

 
 

 

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

                           (miejscowość, data)                                                                              (podpis składającego oświadczenie) 


