
 

 

 
 

Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw 
ul. Miedziana 3A, lok. 22, 00-814 Warszawa, tel. +48 22 890 98 00,  56 46 12 377 

                   e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl, biuro@poreczeniakredytowe.pl     

Załącznik nr 13 do wniosku o pożyczkę z Funduszu PM 
 

KWESTIONARIUSZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO 
PORĘCZYCIELA 

A. Dane identyfikacyjne 
 

Imię i nazwisko Poręczyciela:  
PESEL 

                      

Seria i nr 
dowodu os.                        

Miejsce zamieszkania:                                                                                                                                               
ul./nr domu  ………………………………………                    
kod/miejscowość …………………………………… 

Adres korespondencyjny  (jeżeli jest inny, niż adres 
zamieszkania) 
ul./nr domu   ………………………………………………...                                    
kod/miejscowość ……………………………………………. 

e-mail …………………………………………… Telefon  ……………..……… 

Stan cywilny: ……………………………. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………………. 

 

Imię i nazwisko współmałżonka Poręczyciela:  
PESEL 

                      

Seria i nr 
dowodu os.                        

Miejsce zamieszkania:                                                                                                                                               
ul./nr domu  ………………………………………                    
kod/miejscowość …………………………………… 

Adres korespondencyjny  (jeżeli jest inny, niż adres 
zamieszkania) 
ul./nr domu   ………………………………………………...                                    
kod/miejscowość ……………………………………………. 

e-mail…………………………………………… Telefon ………………………… 

Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: 

 
B. Informacja o stosunkach majątkowych 
Wspólność majątkowa ustawowa została wyłączona umownie:  TAK              /      NIE         
                                                                                                                                                                                                                         

C. Informacja o dochodach  Kwota Nazwa firmy 

Średni miesięczny dochód  

netto uzyskany za okres 

ostatnich 6 miesięcy: 

Z działalności 
gospodarczej 

  

Umowa o pracę   

Emerytura lub renta   

Inne…………………..   

 

Średni miesięczny dochód netto  

uzyskany za okres ostatnich 6 

miesięcy: 

 (Współmałżonek) 

Z działalności 
gospodarczej  

  

Umowa o pracę   

Emerytura lub renta   

Inne………………   
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Średnie miesięczne wydatki wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za 

okres ostatnich 6 miesięcy: 

Stałe wydatki miesięczne związane z utrzymaniem w PLN  

Pozostałe stałe wydatki (np. spłata kredytów, alimenty)  

Razem wydatki  

ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD PO ODLICZENIU WYDATKÓW  

 
 
D. Informacja stanie majątkowym 
Jestem właścicielem następujących składników majątkowych (zaznaczyć w polu odrębność, jeżeli dany składnik 
stanowi własność odrębną): 
 

Nieruchomość (adres) Nr księgi wieczystej Wartość Obciążenia Odrębność 

     

     

     

Pojazd (marka, rocznik) Numer rejestracyjny Wartość Odrębność 

    

    

    

Inny majątek (np. lokaty, papiery wartościowe, akcje, 
udziały itp.) 

Wartość Obciążenia Odrębność 

    

 

Wskazany wyżej majątek /lub jego część stanowi współwłasność np. z byłym małżonkiem, ze spadkobiercami, z 
osobami trzecimi)  TAK            / NIE 

w przypadku wyboru odpowiedzi TAK, proszę określić jaki majątek stanowi współwłasność:   

 
 
 
 

 
E. Informacja o zobowiązaniach z tytułu kredytów, gwarancji, pożyczek, leasingu i innych zaciągniętych osobiście i 
przez małżonka 

 

Instytucja finansująca i nazwa 
zobowiązania 

Kwota 
udzielona 

Kwota do 
spłaty 

Termin 
spłata 

Kwota raty 
Rodzaj 

zabezpieczenia 
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Wobec urzędów (US, ZUS, inne) Nazwa urzędu 
Data zobowiązania 
Powstania / Spłaty 

Kwota 

   

   

Wobec innych podmiotów gospodarczych, osób 
fizycznych (nazwa) 

Data zobowiązania 
Powstania / Spłaty 

Kwota 

   

    

 

F. Informacja o toczących się postępowaniach egzekucyjnych 
Oświadczam/ y, że toczy się  w stosunku do mnie postępowanie egzekucyjne: TAK              /  NIE               
W przypadku wyboru odpowiedzi TAK, proszę wypełnić poniższe: 
 

Wobec urzędów (US, ZUS, inne) Nazwa urzędu 
Data zobowiązania 
Powstania / Spłaty 

Kwota 

   

   

Wobec innych podmiotów gospodarczych, osób 
fizycznych (nazwa) 

Data zobowiązania 
Powstania / Spłaty 

Kwota 

   

    

 
G. Informacja o posiadanych rachunkach bankowych 
                                                                           

Nazwa Banku/ Oddział Rodzaj   rachunku Numer rachunku Kredyt w rachunku 

    

    

 
H. Informacja o poręczonych wekslach oraz poręczeniach cywilnych udzielonych przez Poręczyciela i innych 
członków rodziny pozostających we wspólnocie majątkowej 
 

Lp. 
Rodzaj weksla, 

poręczenia 
Wystawca weksla Kwota Na czyją rzecz 

Termin 
płatności 

1.      

2.      

 
I. Pozostałe informacje ogólne 
 

 
Prosimy podać szczegóły w przypadku twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania. 

Czy kiedykolwiek przejmowano któryś ze składników Pana/Pani 
majątku?                                          

 tak    nie 

Czy kiedykolwiek ogłaszał Pan/Pani upadłość?       

 
 tak    nie 

Czy występuje Pan/Pani jako strona jakiegokolwiek roszczenia lub 
procesu sądowego?                                        

 tak    nie 

Czy był Pan/Pani karany za przestępstwa przeciw mieniu i 
przestępstwa skarbowe 

 tak    nie 
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Szczegóły: 
 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z 
art. 271 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z poźn. zm). 
Upoważniam „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do wystąpienia do Krajowego Rejestru 
Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących  mojej osoby jako 
konsumenta 

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

Miejscowość, data     podpis Poręczyciela                      podpis małżonka Poręczyciela 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH 

 

Wyrażam zgodę na: 
1)  przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (zwanego dalej „RODO”) w zakresie niezbędnym dla wdrożenia i realizacji instrumentu 
finansowego - Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, utworzonego przez "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w 
Warszawie działającą w ramach Konsorcjum "Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw" z Grudziądzkimi Poręczeniami 
Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu, tj. w szczególności w procesie analizy wniosku o udzielenie pożyczki, 
poprzedzającym udzielenie pożyczki, zawarcia umowy pożyczki i ustanawiania jej zabezpieczeń, monitorowania 
sposobu realizacji umowy pożyczki, audytu i kontroli, windykacji, działań informacyjnych i promocyjnych 
związanych z realizacją umowy pożyczki oraz całego projektu, którego pożyczka jest elementem zatytułowanego 
"Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe  RPO WK-P 2014-2020", realizowanego 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej Projektem.  
 
2) przetwarzanie i udostępnianie moich danych objętych tajemnicą bankową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1876) innym podmiotom w szczególności Instytucji 
Zarządzającej  oraz organom administracji publicznej, w szczególności ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 
regionalnego. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
 
1) Administratorem moich danych osobowych jest : 
- w ramach Centralnego Systemu Informatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych – minister do 
spraw rozwoju regionalnego,  
- w ramach zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 
Województwo Kujawsko - Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu NIP: 
956-19-45-671, REGON: 871121290 Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  
2)  Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wdrożenia i realizacji instrumentu finansowego, 
utworzonego przez "Poręczenia Kredytowe"  Sp. z o.o. w Warszawie działającą w ramach Konsorcjum 
"Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw"  z Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu, tj. w 
szczególności w procesie analizy wniosku o udzielenie pożyczki, poprzedzającym udzielenie pożyczki, zawarcia 
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umowy pożyczki i ustanawiania jej zabezpieczeń, monitorowania sposobu realizacji umowy pożyczki, audytu i 
kontroli, windykacji, działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją umowy pożyczki oraz  Projektu. 
 
3) Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wszystkich osób uczestniczących w Projekcie, w szczególności 
Odbiorców Ostatecznych oraz osób je reprezentujących dokonywane jest dla celów związanych z realizacją Projektu 
oraz Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a podmiotami wchodzącym w 
skład  Konsorcjum "Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw", a także z realizacją polityki rozwoju.    
 
4) Moje dane osobowe zostały powierzone przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie ( Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) jako Menadżerowi 
Projektu  i  na mocy porozumienia przez Menadżera Projektu  Pośrednikom Finansowym realizującym Projekt: 
"Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Warszawie (ul. Miedziana 3A lok 22, 00 - 814 Warszawa) i Grudziądzkim 
Poręczeniom Kredytowym Sp. z o.o. w Grudziądzu (ul. Sienkiewicza 22, 86 - 300 Grudziądz) w ramach zbioru 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, którego elementami 
jest zbiór Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych oraz inne zbiory w 
zakresie jakie dotyczą realizacji Projektu i umowy operacyjnej zawartej pomiędzy Menadżerem Projektu a 
Pośrednikiem Finansowym, z prawem dalszego ich powierzenia w ramach tego zbioru podmiotom zaangażowanym 
we wdrażanie instrumentu finansowego - Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw (podwykonawcom i osobom 
działającym na zlecenie). 
 
5) Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane i jest ustalany 
indywidualnie w oparciu o przepisy prawa oraz wymagania Instytucji Zarządzających i Menadżera, które mogą 
obligować Pośrednika Finansowego do przetwarzania danych przez określony czas, a ponadto są uzależnione od 
okresu przez jaki wykonywana jest umowa pożyczki oraz okresu, który jest niezbędny do obrony interesów 
Pośrednika Finansowego w zakresie zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. 
 
6) W zakresie niezbędnym do wykonania umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Pośrednika 
Finansowego działań na moje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Pośredniku 
Finansowym obowiązku prawnego - przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. 
art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia  zgody na przetwarzanie danych osobowych. W 
pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych 
wskazanych w formularzu wniosku uniemożliwia jego rozpatrzenie i zawarcie umowy pożyczki zgodnie z przyjętym 
Regulaminem udzielania pożyczek. 
 
7) Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 
lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 
osobowych. Przysługuje mi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych. 
 
8) We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym przez 
Pośrednika Finansowego  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@pksp.pl lub pocztą 
tradycyjną wysyłaną na adres "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Miedziana 3A lok. 22, 00 - 814 
Warszawa. 
 

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

Miejscowość, data     podpis Poręczyciela                      podpis małżonka Poręczyciela 
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