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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

KWESTIONARIUSZ DLA  

uczestnika projektu „Dźwignia przedsiębiorczości”  
realizowanego w ramach Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz 

promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

CZĘŚĆ I – OGÓLNA 

CZĘŚĆ II – DOT.  UCZESTNIKA PROJEKTU 

CZĘŚĆ III – DOT. WSPÓŁMAŁŻONKA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

! Uwaga! W przypadku pozostawania we wspólnocie majątkowej małżeńskiej kwestionariusz wypełnia uczestnik 

projektu wraz z współmałżonkiem,  w przypadku  obowiązywania rozdzielności majątkowej prosimy  

o załączenie dokumentów potwierdzających w/w fakt. 

! Uwaga! Prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych informacji, a w przypadku gdy dane pole Państwa nie 

dotyczy prosimy o jego przekreślenie.  
Miejsce:  

 

Data: 

 

CZĘŚĆ I – OGÓLNA 

1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROJEKTU  

1.1. Imię 

 

1.2. Nazwisko 

 

1.3. Data urodzenia 

 

1.4. Seria i numer dowodu osobistego 

 

1.5. Numer PESEL 1.6. NIP 

 

1.7 Wykształcenie 1.8. kierunek/zawód 

1.9. Telefon, e-mail 

 

1.10. Stan cywilny 

 

1.11. Adres zameldowania  

 

1.12 Adres zamieszkania 

2. DANE OSOBOWE WSPÓŁMAŁŻONKA  

2.1. Stosunek majątkowy ze współmałżonkiem — wspólnota majątkowa/rozdzielność majątkowa
1
 

 

2.2. Imię 

 

2.3. Nazwisko 

 

2.4. Data urodzenia 

 

2.5. Seria i numer dowodu osobistego 

 

2.6. Numer PESEL 2.7.  NIP 2.8 Wykształcenie 2.9. kierunek/zawód 

2.10. Telefon, e-mail 

 

2.11. Stan cywilny 

 

2.12. Adres zameldowania 

 

2.13. Adres zamieszkania 

 

3. DOCHODY  

3.1. Przeciętny, miesięczny (wyliczony na podstawie 3 ostatnich miesięcy) dochód netto uczestnika projektu 

wynosi: 

 

3.1.1. W tym ze stosunku pracy oraz umów zlecenia lub o dzieło 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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3.1.2. W tym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

 

3.1.3. W tym z innych tytułów 

 

3.2. Przeciętny, miesięczny (wyliczony na podstawie 3 ostatnich miesięcy) dochód netto współmałżonka uczestnika 

projektu wynosi: 

 

Uwaga!  W przypadku obowiązywania rozdzielności majątkowej wypełnienie części 3.2. nie jest obowiązkowe.  

3.2.1. W tym ze stosunku pracy oraz umów zlecenia lub o dzieło 

 

 3.2.2. W tym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

 

 3.2.3. W tym z innych tytułów 

 

 3.3. Przeciętny dochód miesięczny netto pozostałych członków gospodarstwa domowego partycypujących w 

ponoszeniu kosztów utrzymania gospodarstwa domowego wynosi: 

 

4. KOSZTY UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

4.1. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego wynosi: 

 

 4.1.1. W tym czynsz oraz  media: 

 

4.1.2. W tym inne koszty utrzymania. Proszę także wskazać, jakie to koszty: 

 

4.2. Liczba członków gospodarstwa domowego wynosi: 

 

 4.2.1. W tym liczba członków gospodarstwa domowego nie generujących dochodów: 

 

 4.3. Uwagi, dodatkowe adnotacje: 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II – DOT.  UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

5. STAN MAJĄTKOWY UCZESTNIKA PROJEKTU  

5.1. Jestem właścicielem/współwłaścicielem majątku o szacunkowej wartości:  
 

5.1.1. W tym nieruchomości: Uwaga! W przypadku współwłasności proszę podać procent współwłasności.  

Rodzaj i adres Nr księgi wieczystej Wartość
2
 Obciążenia 

    

    

5.1.2. W tym pojazdy: ! Uwaga! W przypadku współwłasności proszę podać taką informację.  

Model, marka, rok produkcji, nr rejestracyjny Nr nadwozia Wartość
2 

Obciążenia 

    

    

                                                 
2  Wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy (R), szacunku własnego (W), kwoty ubezpieczenia (U) – podać właściwą 

literę 
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5.1.3. W tym lokaty bankowe, papiery wartościowe lub inne aktywa finansowe (udziały lub akcje w obcych 

podmiotach)/ jestem właścicielem:  

Rodzaj Wartość
2 

Obciążenia 

   

   

5.1.4. W tym majątek innego rodzaju. Proszę wskazać rodzaj i szacunkową wartość majątku:  

Rodzaj Wartość
2 

Obciążenia 

   

   

5.2. Jestem obciążony/-a zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, leasingu lub innymi.  

!Uwaga! Jeżeli nie, proszę wpisać „nie”, w przeciwnym wypadku proszę wypełnić poniższą tabelę Jeżeli zalega 

Pan/Pani ze spłatą zobowiązania, proszę wskazać kwotę zaległości, okres opóźnienia.  

Rodzaj zobowiązania 

Kwota zobowiązania 

na dzień złożenia 

oświadczenia 

Średnia 

miesięczna 

rata 

Ostateczny 

termin spłaty 
Ustanowione zabezpieczenia 

     

     

     

     

5.3. Uwagi, dodatkowe adnotacje:  

 

 

 

6. Proponuję ustanowienie zabezpieczenia umowy o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój 

przedsiębiorczości w formie: …………………………………………………………...…………………………... 

 

 Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze 

stanem faktycznym. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2 kodeksu karnego 

jednocześnie oświadczam, że informacje zawarte w kwestionariuszu i załączonych do niego dokumentach są 

zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców podanych powyżej 

informacji. 
 Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne i karno-skarbowe 

 Oświadczam, że nie byłem(am) kiedykolwiek karana za przestępstwo przeciwko mieniu lub przestępstwa skarbowe 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

.................................................... ....................................................................... 
Data złożenia oświadczenia Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 
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CZĘŚĆ III – DOT. WSPÓŁMAŁŻONKA UCZESTNIKA PROJEKTU 

! Uwaga ! Część III  wypełniamy w przypadku braku rozdzielności majątkowej. 

6. STAN MAJĄTKOWY WSPÓŁMAŁŻONKA UCZESTNIKA PROJEKTU 

6.1. Jestem właścicielem/współwłaścicielem majątku o szacunkowej wartości (proszę nie wpisywać majątku 

wspólnego z małżonkiem, jeżeli był on już wykazany powyżej): 

 

 

6.1.1. W tym nieruchomości: ! Uwaga! W przypadku współwłasności proszę podać procent współwłasności.  

Rodzaj i adres 
Nr księgi 

wieczystej 
Wartość

3
 Obciążenia 

    

    

6.1.2. W tym pojazdy: ! Uwaga! W przypadku współwłasności proszę poddać taką informację.   

Model, marka, rok produkcji, nr 

rejestracyjny 
Nr nadwozia Wartość

3 
Obciążenia 

    

    

6.1.3. W tym lokaty bankowe, papiery wartościowe lub inne aktywa finansowe (udziały lub akcje w obcych 

podmiotach)/ jestem właścicielem: 

Rodzaj Wartość
3 

Obciążenia 

   

   

6.1.4. W tym majątek innego rodzaju. Proszę wskazać rodzaj i szacunkową wartość majątku:  

Rodzaj Wartość
3 

Obciążenia 

   

   

6.2. Jestem obciążony/-a zobowiązaniami z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń, leasingu lub innymi.  

!Uwaga! Jeżeli nie, proszę wpisać „nie”, w przeciwnym wypadku proszę wypełnić poniższą tabelę Jeżeli zalega 

Pan/Pani ze spłatą zobowiązania, proszę wskazać kwotę zaległości, okres opóźnienia.  

Rodzaj zobowiązania 

Kwota zobowiązania 

na dzień złożenia 

oświadczenia 

Średnia 

miesięczna 

rata 

Ostateczny 

termin spłaty 
Ustanowione zabezpieczenia 

     

     

6.3. Uwagi, dodatkowe adnotacje:  

 

 

                                                 
3  Wartość rynkowa według wyceny rzeczoznawcy (R), szacunku własnego (W), kwoty ubezpieczenia (U) 
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Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i zgodne ze stanem 

faktycznym. Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i § 2 kodeksu karnego jednocześnie 

oświadczam, że informacje zawarte w kwestionariuszu i załączonych do niego dokumentach są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym. 

Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zrzeszenie Kupców i Przedsiębiorców podanych powyżej 

informacji. 
 Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne i karno-skarbowe 

 Oświadczam, że nie byłem(am) kiedykolwiek karana za przestępstwo przeciwko mieniu lub przestępstwa skarbowe 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883. z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

.................................................... ....................................................................... 
Data złożenia oświadczenia Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 


