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OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY 
(obowiązuje od dnia 07.06.2021 r.) 

 

 
I. DANE PERSONALNE 

 
1. Nazwisko i mię:................................................................................................................................................................................... 

2. Adres stałego zameldowania:.............................................................................................................................................................. 

3. Telefon / faks:...................................................................................................................................................................................... 

4. E-mail: ……………………………………………………………………………………………………..……………….……….. 

5. PESEL:................................................................................................................................................................................................ 

6. Seria i numer dowodu osobistego:...................................................................................................................................................... 

7. Wiek:.................................................................................................................................................................................................... 

8. Wykształcenie:..................................................................................................................................................................................... 

9. Stan cywilny: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Informacje o poprzednich miejscach pracy: 

Nazwa:        Stanowisko: 

a) ........................................................................................................................................................................................................... 

b) ............................................................................................... ............................................................................................................ 

11. Ile osób jest na Pani /Pana utrzymaniu ............................... 

 

 

II.  INFORMACJE FINANSOWE 

 

1. Dochód miesięczny w PLN: 

Wnioskodawca: 

a) Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………….….… 

b) średni miesięczny dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: ……………………..……………………………… 

c) inne źródła (prosimy określić jakie?): ……………………………………………………………………………………………. 

□ Powyższe dochody nie są obciążone  

□ Powyższe dochody są obciążone z tytułu ……………………………………………………. kwotą ………….. PLN miesięcznie 

 

Współmałżonek Wnioskodawcy: 

a) Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia: ……………………………………………………………………………………….….… 

b) średni miesięczny dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej: .……………………………………………………… 

c) inne źródła (prosimy określić jakie?): ……………………………………………………………………………………………. 

□ Powyższe dochody nie są obciążone  

□ Powyższe dochody są obciążone z tytułu ……………………………………………………. kwotą ………….. PLN miesięcznie 

2. Majątek Wnioskodawcy  (w każdym przypadku należy zaznaczyć czy to majątek wspólny czy odrębny Wnioskodawcy) 

a) Nieruchomości (rodzaj nieruchomości, Nr Księgi Wieczystej, położenie, wielkość, wartość, ewentualnie hipoteki i inne 

obciążenia ……………………………………………………………………………………………………………………….….. 

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

............................................................................................................................. ................................................................................. 
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b) Ruchomości, w tym: środki transportu, maszyny i urządzenia, inne wartościowe przedmioty (rodzaj ruchomości, wartość, rok 

produkcji , ewentualne zastawy rejestrowe, przewłaszczenia i inne obciążenia) …………………………………………………... 

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

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

c) Lokaty bankowe (nazwę Banku prowadzącego rachunek, kwotę, walutę)  

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

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

d) Prawa majątkowe , w tym: udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartościowe np. akcje, obligacje  (nazwę podmiotu, 

wartość udziałów, nazwę Banku prowadzącego rachunek papierów wartościowych, rodzaj, ilość) 

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

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

e) Inne, w tym: gotówka w domu, inne należności, itp.)  

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

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

 

 

3. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, umów leasingowych zaciągniętych przez Wnioskodawcę i innych członków rodziny 

pozostających we wspólnocie majątkowej: 
 

Nazwa Instytucji Rodzaj zobowiązania 
Wysokość 

zadłużenia 

Zadłużenie w 

dniu składania 

wniosku 

Data ostatecznej 

spłaty 

Rata 

miesięczna 

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 

4. Czy Wnioskodawca ubiega się o kredyt/pożyczkę /leasing/inne-jakie? ……………….…………..… 

□ TAK w wysokości  ……….……….. PLN  w:………………...............…….…… z terminem spłaty do dnia …………..…..   

□ NIE 

5. Czy Wnioskodawca jest poręczycielem kredytu/pożyczki? 

□ TAK w wysokości ………….…….… PLN, którego ostateczny termin spłaty przypada na dzień …………………..………. 

□ NIE 

6.  Czy Wnioskodawca był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa karno - skarbowe?         □ TAK            □ NIE 

Jeśli tak proszę podać okoliczności…………………………………………………………………………………………………  

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

…………………………., ………………….…………………… 

(Data)  (Czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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III.          DANE PERSONALNE WSPÓŁMAŁŻONKA/I WNIOSKODAWCY: 

 

1. Nazwisko i mię:................................................................................................. .................................................................................. 

2. Adres stałego zameldowania:.............................................................................................................................................................. 

3. Telefon / faks:...................................................................................................................................................................................... 

4. E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. PESEL:................................................................................................................................................................................................. 

6. Seria i numer dowodu osobistego:....................................................................................................................................................... 

7. NIP:......................................................................................................................................................................................................  

8. Miejsce pracy:.................................................................................................................................................................................. .... 

9. Odrębny majątek Współmałżonka Wnioskodawcy nie wykazany w części II. 2. kwestionariusza (wymienić rodzaj majątku, jego 

wartość, ewentualnie istniejące obciążenia) ………………………………………………………………………………….….…. 

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

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

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

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………….…………., ……….………….…………….…………………… 

(Data)            (Czytelny podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy) 

 

 

 

IV.          OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH 

OSOBOWYCH. 

   

Jako Współmałżonek/a Wnioskodawcy oświadczam, że: 

w związku ze składanym wnioskiem o pożyczkę wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych 

osobowych, w tym danych objętych tajemnicą bankową, przez Fundację Rozwoju Gminy Zelów oraz instytucje, z których pochodzą 

środki na udzielenie pożyczki, lub inną wskazaną przez te instytucje osobę, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), wraz z dokumentami wykonawczymi, oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. 

U. z 2019 r.  poz. 2357). Niniejsza zgoda jest dobrowolna ale niezbędna do wnioskowania o udzielenie pożyczki i ewentualnie  

do zawarcia i realizacji umowy pożyczki. 

 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z obowiązującą Klauzulą informacyjną FRGZ (RODO) i -  w przypadku 

wnioskowania o pożyczkę ze środków Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa” – z obowiązującą 

Klauzulą informacyjną Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa”. 

 

 

 

……………….……… 
(data) 

…………………………………………………… 
( podpis Współmałżonka/i Wnioskodawcy) 

 


