
  

 
Projekt "Masz pomysł - masz firm ę III"  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY I OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 
PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA 

 
DANE OSOBOWE PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA 

Imię i Nazwisko poręczyciela 
 

Imię i Nazwisko małżonka  
 

Adres zamieszkania  

1. Poręczyciel: 

2. Małżonek: 

Telefon domowy, komórkowy: 
 E-mail:  

Dane z dowodu 
osobistego: 

PESEL Nr i seria dowodu Wydany przez Data wydania 

1. Poręczyciel     

2. Małżonek:     

Stan cywilny 
 Model rodziny  

 

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA 

 Nazwa firmy, adres, tel. Okres zatrudnienia Dochód netto 

1. Poręczyciel: 
 
 

  

2. Małżonek: 
 
 

  

ZACIĄGNIĘTE KREDYTY I POŻYCZKI PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA  
Nazwa jednostki kredytującej / pożyczkodawcy Aktualne zadłużenie Rata miesięczna Termin spłaty 

    

    

    

(Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania) 

Czy ubiegasz się o kredyt lub 
pożyczkę ? 

 TAK        NIE  

Szczegóły(nazwa instytucji, kwota, okres): 
 
 
 

UDZIELONE PORĘCZENIA 

Czy udzieliłeś(łaś)  poręczenia? 
 TAK        NIE  

Szczegóły(nazwa instytucji, kwota): 
 
 
 

INFORMACJE FINANSOWE: 
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Oświadczamy, że dysponujemy następującym majątkiem własnym:  

Rodzaj nieruchomości i jej 
lokalizacja 

Wartość 
nieruchomości 

Nr Księgi wieczystej 
Istniejące obciążenia /  
rodzaj nieruchomości 

    

    

    

 

Ruchomości (w tym: środki 
transportu, maszyn i urządzenia, 

inne wartościowe przedmioty 

Wartość 
ruchomości 

Opis 
 (rok produkcji, 

oznaczenia 
identyfikacyjne) 

Istniejące obciążenia /  
położenie 

    

    

    

Rachunki i lokaty bankowe 
Nazwa banku 

prowadzącego 
lokatę  

Nr rachunku 
bankowego 

Kwotę / walutę 
Okres na jaki 

założono lokatę 

     

     

     

Prawa majątkowe (udziały w podmiotach gospodarczych, papiery wartości np. akcje, obligacje – należy podać: nazwę 
podmiotu, wartość udziałów, nazwę podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, nr rachunku, rodzaj, ilość): 
 

Powyższy majątek jest / nie jest* objęty wspólnością majątkową małżeńską z  

 
(imię i nazwisko małżonka, PESEL)  

Pozostałe informację ogólne: 
(Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania) 

Czy kiedykolwiek było/jest prowadzone 
postępowanie egzekucyjne/komornicze Twojego 
majątku? 

 TAK        NIE  

Szczegóły: 

Czy występujesz jako strona jakiegokolwiek 
roszczenia lub procesu sądowego? 

 TAK        NIE  

Szczegóły: 

Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 
i 2 k.k.. 
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(miejscowość / data)                                 (podpis poręczyciela)                (podpisy małżonka) 

 
OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA 

 
Ja niżej podpisany(a)                                

                                                       (imię i nazwisko) 

syn (córka)* 
 

(Imiona rodziców) 
legitymujący(a) się dowodem osobistym 

seria  numer  wydanym przez  

w dniu  PESEL  

zamieszkały(a)  

pozostaję we wspólnocie małżeńskiej i majątkowej z  

 
(imię i nazwisko małżonka) 

wyrażam zgodę na udzielenie poręczenia przez mojego męża/moją żonę* pożyczki 

Panu(i) 
 

(imię i nazwisko) 

w S „CREP” w kwocie  

kwota słownie: 

 

Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 i 2 k.k.. 

 

 

 

 

(miejscowość / data)                                                                    (podpisy małżonka) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE 
 

W związku z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wprowadzenie 

moich danych do bazy danych i przetwarzanie ich przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju 

Ekonomicznego Pasłęka” w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach, 

wykazach i innych zbiorach w celach związanych z działalnością Stowarzyszenia w związku z: 

udzieleniem poręczenia 

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

/nazwa podmiotu/ 

 
Zgoda ta obejmuje również przetwarzanie danych osobowych w przyszłości przez Stowarzyszenie 
„Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka lub inny podmiot powstały z przekształcenia 
Stowarzyszenia „CREP”.   

 
Jednocześnie potwierdzam otrzymanie poniższych informacji:  
 

− Administratorem Danych jest Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”  
ul. Piłsudskiego 11 A, 14-400 Pasłęk, 

− Dane będą zbierane i przetwarzane przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego 
Pasłęka” na potrzeby realizowanego projektu „Masz pomysł – masz firmę III”, 

− Zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa 
oraz podmiotom wskazanym przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” na 
podstawie zawartych umów.  

− Przysługuje mi prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach 
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). 

 
 

 
Miejsce i data: ………………………………                                      

Czytelny podpis poręczyciela  

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

Czytelny podpis Małżonka 

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

 


