
Załącznik nr 12 
do Procedury monitoringu  

 
 

KWESTIONARIUSZ DO MONITORINGU – DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA 

1. KLIENT  

 Kredytobiorca I Kredytobiorca II 

Imię i nazwisko:   

Siedziba / Adres Klienta:   

Nr dowodu tożsamości / PESEL: 
 
 

 

REGON / nr gospodarstwa rolnego      
w ARiMR: 

  

Wykształcenie: 
(zakreślić odpowiednie prostokąty) 

 rolnicze 
 inne niż rolnicze 
 studia podyplomowe w 

zakresie związanym z 
rolnictwem 

 tytuł 
kwalifikacyjny/zawodowy do 
działalności rolniczej 

 

 wyższe 
 licencjat 
 średnie 
 zawodowe 
 podstawowe 
 

 rolnicze 
 inne niż rolnicze 
 studia podyplomowe w 

zakresie związanym z 
rolnictwem 

 tytuł 
kwalifikacyjny/zawodowy 
do działalności rolniczej 
 

 wyższe 
 licencjat 
 średnie 
 zawodowe 
 podstawowe 

Doświadczenie zawodowe w latach:   

Ile lat funkcjonuje podmiot? (ilość lat 
prowadzenia własnego/dzierżawionego 
gospodarstwa) 

  

Wyposażenie gospodarstwa:  
(należy zakreślić właściwą odpowiedź) 

Kredytobiorca posiada maszyny / urządzenia niezbędne do prowadzonej działalności rolniczej. 
TAK / NIE 

Posiadane maszyny, urządzenia są w dobrym stanie technicznym (nie wymagają ponoszenia 
kosztów wymiany w okresie kredytowania). 

TAK / NIE 
Prowadzenie działalności rolniczej wymaga zakupu/wypożyczenia innych/nowych 

maszyn/urządzeń. 
TAK / NIE 

Ubezpieczenia rolnicze: 
(należy zakreślić właściwą odpowiedź) 

Czy działalność rolnicza jest ubezpieczona obowiązkowymi ubezpieczeniami w tym: 
1) ubezpieczenie gospodarstwa rolnego (budynków rolniczych) i OC rolnika 
2) OC pojazdów 
3) ubezpieczenie produkcji roślinnej i/lub zwierzęcej (50% upraw i/lub zwierząt znajdujących się w 

gospodarstwie) 
TAK / NIE/NIE W PEŁNYM ZAKRESIE 

 
2. ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE KLIENTA  I  PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W OBCYCH BANKACH 
ZAANGAŻOWANIE KLIENTA W OBCYCH BANKACH (W tym zobowiązania zaciągnięte na działalność rolniczą (kredyty, pożyczki, leasing, ANR), oraz 
na działalność firmy,  jeżeli klient prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna)1 

Nazwa banku i nazwa Kredytobiorcy Rodzaj zaangażowania  Kwota raty  Aktualne zaangażowanie 

    

    

    

    

    

    



 
ŁĄCZNE ZAANGAŻOWANIE PODMIOTÓW POWIĄZANYCH  W OBCYCH BANKACH (W tym zobowiązania zaciągnięte na działalność rolniczą (kredyty, 
pożyczki, leasing, ANR), zobowiązania zaciągnięte  prywatnie jako osoba fizyczna (kredyty detaliczne, mieszkaniowe) oraz na działalność 
firmy, jeżeli klient prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna)1 

 

Nazwa banku i nazwa podmiotu 
powiązanego  

Kwota raty  
Aktualne zaangażowanie 

kredytowe podmiotu 
powiązanego 

Rodzaj powiązania2 
(kapitałowe/personalne/ 

organizacyjne) 

    

    

    

3. POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

GRUNTY 

Grunty własne:                                     ha 

 

Grunty dzierżawione:                           ha  

 

Dzierżawy kończące się w okresie najbliższych 12 m-cy :  

 

4. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA ROLNEGO 

Rodzaj prowadzonej działalności (należy podać główne uprawy, strukturę zasiewów, stan inwentarza żywego) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUKCJA  ROŚLINNA: RODZAJ UPRAWY ORAZ JEJ POWIERZCHNIA NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA OŚWIADCZENIA : 

Produkcja roślinna w toku: 

Nazwa składnika 
majątku 

(pszenica, żyto, 
jęczmień, owies, 

kukurydza, buraki 
cukrowe, rzepak itp.) 

Areał w hektarach Szacunkowa 
wydajność w tonach 

z hektara 

Szacunkowa 
wartość 1 tony 

Szacunkowa 
wartość ogółem 

(2×3×4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 
 

INWENTARZ ŻYWY 

Rodzaj Inwentarza  
(cielęta do 1 roku, byczki 1-2 

lata, jałówki 1-2 lata, byki pow. 
2 lat, jałówki pow. 2 lat; krowy 

mleczne, prosięta do 20 kg, 
lochy hodowlane, pozostała 

trzoda chlewna, inne) 

Ilość sztuk 
ogółem 

Ilość sztuk 
przeznaczona do 
zbycia lub zużycia 

w ciągu najbliższego 
roku (stado 

podstawowe) 

Szacunkowa 
wartość jednej 

sztuki inwentarza 
w zł 

Szacunkowa wartość 
stada w zł 

(2 × 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

PRODUKCJA ZWIERZĘCA: RODZAJ INWENTARZA ŻYWEGO: 

5. INFORMACJE FINANSOWE   

 
Wyszczególnienie 

ostatni rok obrotowy (pełny)3   
lub okres bieżący4 

Uwagi / 
komentarze  

(jeśli dotyczą)  
………………………………. 

A. Przychody z produkcji rolniczej (1+2+3):   

1. Przychody z produkcji roślinnej    

 pszenica   

 jęczmień   

 kukurydza    

 buraki cukrowe   

 rzepak   

 ziemniaki   

 inne   

2. Przychody z produkcji zwierzęcej:    

 
tuczniki/warchlaki/prosięta/opasy/ 

cielęta/owce/jajka/drób/inne 
  

 mleko   

3. Przychody z pozostałej produkcji/usług:   

B. Dopłaty bezpośrednie    

C. Koszty produkcji rolniczej (1+2)   

1. koszty produkcji roślinnej, zwierzęcej i usługowej   

2. koszty pośrednie5   

D. Dochód spoza gospodarstwa, źródło dochodu   

E. Inne przychody (akcyzy, dotacje)   

F. 
Koszty utrzymania rodziny (należy podać ilość osób                   
w rodzinie) 

  

Zobowiązania wobec dostawców   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szacunkowa 
wartość majątku 

 
 
 
 
 

trwałego: 

grunty:   

budynki:  

maszyny:  

stado podstawowe:  

pozostały  
majątek trwały: 

 

 
 
 
 

obrotowego: 

zapasy:   

należności:   

środki w gotówce:  

stado obrotowe:  

 

1. Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec Urzędu Gminy, KRUS, Urzędu Skarbowego   

2. Oświadczam/y, że posiadamy/ nie posiadamy* zaległości wobec innych banków lub towarzystw leasingowych;  

3. Oświadczam/y, że wobec nas toczą się/ nie toczą się* lub grożą / nie grożą* nam postępowania sądowe, administracyjne 

i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań; 

4. Oświadczam/y, że została/ nie została* ogłoszona upadłość lub został / nie został* rozpoczęty proces likwidacji 

lub postępowania naprawczego lub zawieszenia działalności firmy; 

5. Oświadczam, że pozostaję / nie pozostaję* we wspólności majątkowej ze współmałżonkiem/współmałżonką*; 

6. Oświadczam/y pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 297 § 1 Kodeksu karnego, że informacje 

podane w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 
 
________________________________________________ 

 

     ___________________________________________________ 

(miejscowość, data) (podpisy osób reprezentujących Klienta) 
 

* niepotrzebne skreślić  
 

 W przypadku spółek osobowych należy uwzględnić pełne zaangażowanie klienta – spółki osobowej oraz kredytów detalicznych 
wspólników   

 Rodzaje powiązań: 
1) Kapitałowe - podmioty powiązane kapitałowo to między innymi podmioty: posiadające bezpośrednio, lub pośrednio przez udziały, 

większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej);   uprawnione do kierowania polityką finansową i 
operacyjną innej jednostki (zależnej); będącej udziałowcem (akcjonariuszem / wspólnikiem) innej jednostki, 

2) Personalne – podmioty powiązane personalnie (osobowo) to te same osoby fizyczne łączące funkcje zarządzające, kontrolne lub 
nadzorcze w różnych podmiotach, w funkcji: członków zarządu, członków rady nadzorczej, właścicieli, współwłaścicieli; małżeństwo 
bez orzeczonej rozdzielności majątkowej (z ustrojem wspólności majątkowej). 

3) Organizacyjne – podmioty powiązane organizacyjne to podmioty powiązane ze sobą w ten sposób, że pogorszenie sytuacji 
ekonomicznej lub upadłość jednego podmiotu pociąga za sobą podobne skutki dla drugiego podmiotu; zobowiązania z tyt. Dostaw            
i usług do danego podmiotu przewyższają 35% wszystkich zobowiązań klienta. 

 Informacje finansowe (szczególnie za ostatni rok) należy potwierdzić rocznym PIT (o ile to możliwe)  
 Informacje finansowe wg stanu na ostatni dzień kwartału poprzedzający złożenie informacji (dotyczy Klientów zobowiązanych do 

składania informacji w okresach kwartalnych) 
 koszty produkcji rolniczej, tj. koszty pośrednie w tym zakup towarów, paliw, energii, utrzymania środków trwałych, remonty budynków i 

maszyn, ubezpieczenia, koszty usług/koszty pracy, podatek rolny, koszty kredytów (prowizje +odsetki), inne koszty 
 

5.  OŚWIADCZENIA 


