		

2
*niepotrzebne skreślić

			dnia,	
Nr i data wpływu do kancelarii

			
Nr wniosku w PROLAN							           Znak sprawy w PROLAN
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W FORMIE POŻYCZKO-DOTACJI
DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW 
(proszę wypełnić zgodnie z dokumentem tożsamości)


Wnioskodawca I
Wnioskodawca II
Imię / Imiona



Nazwisko


Nr PESEL






















Seria i nr dokumentu tożsamości
Seria ……………… 
Nr …………………
Seria………………
 Nr …………………
Dane adresowe – adres zameldowania na pobyt stały
Ul. ……………………………………..

Nr domu …………. Nr mieszkania ……………
Miejscowość i kod pocztowy: 

…………………………….. 

Ul. ……………………………………..

Nr domu …………. Nr mieszkania ……………
Miejscowość i kod pocztowy:

………………………………  

Dane adresowe – adres zamieszkania (proszę wypełnić w przypadku innego adresu niż adres zameldowania)
Ul. ……………………………………..

Nr domu …………. Nr mieszkania ……………
Miejscowość i kod pocztowy: 

…………………………….. 

Ul. ……………………………………..

Nr domu …………. Nr mieszkania ……………
Miejscowość i kod pocztowy:

………………………………  

Adres do korespondencji - skutek doręczenia Wszelka korespondencja wysłana przez WFOŚiGW (Fundusz) na wskazany adres będzie uznawana za doręczoną.
Ul. ……………………………………..

Nr domu …………. Nr mieszkania ……………
Miejscowość i kod pocztowy: 

…………………………….. 

Ul. ……………………………………..

Nr domu …………. Nr mieszkania ……………
Miejscowość i kod pocztowy: 

……………………………..
Nr telefonu


e-mail Wszelka korespondencja wysłana przez WFOŚiGW (Fundusz) na wskazany adres mailowy będzie uznawana za doręczoną.



Dane osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Wnioskodawcy/Wnioskodawców 

Imię: 	 nazwisko: 	 
Telefon 	tel. komórkowy	 fax 	
e-mail: 	

NAZWA ZADANIA:





ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WFOŚiGW w Warszawie pn.:

 


LOKALIZACJA ZADANIA:

Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Numer działki:
Ulica:
Numer domu: 

 I. DANE PODSTAWOWE:

Wnioskowana kwota pożyczko-dotacji



Okres spłaty pożyczki 


Okres karencji Zarząd może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki do 12 m-cy, liczonej od daty postawienia środków do dyspozycji.   


Terminy wypłat i wysokość transz pożyczki
Wysokość transz pożyczki
Termin wypłaty
dd/mm/rrrr
I transza


II transza


III transza



Terminy wypłat i wysokość transz dotacji
Wysokość transz dotacji
Termin wypłaty
dd/mm/rrrr
I transza


II transza


III transza



Proponowane terminy spłaty oraz wysokość rat pożyczki Okres spłaty pomiędzy kolejnymi ratami pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Lp.
Kwota
Data










Proponowana forma zabezpieczenia pożyczki
Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową W przypadku pożyczki (powyżej kwoty określonej w danym Programie) obowiązują dwie formy zabezpieczenia, w tym weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.


	

X
	Hipoteka (w przypadku zabudowanej nieruchomości wraz z cesją praw 
z polisy ubezpieczeniowej)


	Zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej


	Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej


	Gwarancja bankowa należytego wykonania umowy, nieodwołalna, bezwarunkowa, niezależna od ważności i skutków prawnych umowy


	Lokata kaucyjna na koncie WFOŚiGW w Warszawie


	Blokada środków na rachunku bankowym w równowartości kwoty pożyczki – przelew wierzytelności z umowy terminowego rachunku bankowego


	Poręczenie


	Ubezpieczenie pożyczki


	Inne proponowane formy zabezpieczenia 



Szczegółowy opis drugiej formy proponowanego zabezpieczenia



Fundusz zastrzega sobie prawo do powierzenia bankowi badania ostatecznej zdolności kredytowej Wnioskodawcy/Wnioskodawców oraz efektywności zaproponowanych zabezpieczeń. Wnioskodawca/Wnioskodawcy zobowiązany jest do współpracy z bankiem w przedmiotowej sprawie.

II. DANE WNIOSKODAWCY:

Nazwa banku i numer rachunku Wnioskodawcy, na które mają być przekazane środki WFOŚiGW:

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



























    

Osoby wskazane do podpisywania umowy z Funduszem (składania oświadczeń woli; 
w przypadku, gdy Wnioskodawca nie może osobiście podpisać umowy należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo – w formie aktu notarialnego albo w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi):
Imię: ………………… nazwisko: ………………………… PESEL……………….. 
Imię: ………………… nazwisko: ………………………… PESEL………………..
Imię: ………………… nazwisko: ………………………… PESEL………………..

UWAGA: 
W przypadku istnienia między małżonkami wspólności ustawowej małżeńskiej konieczne będzie złożenie podpisów obojga małżonków na wekslu własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pod umową o dofinansowanie.
Fundusz warunkuje rozpatrzenie wniosku złożeniem upoważnienia dla Funduszu, w celu sprawdzenia zapisów w Krajowym Rejestrze Długów.

III. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA PODLEGAJĄCEGO DOFINANSOWANIU: 
Data rozpoczęcia zadania










Data zakończenia zadania










Data osiągnięcia efektu ekologicznego











Zaawansowanie zadania (na dzień złożenia wniosku)
a) rzeczowe (charakterystyka, a także szacunkowy % zaawansowania zadania)





b) finansowe - 	 (PLN) (jak w kolumnie 5 harmonogramu rzeczowo - finansowego)
koszty zafakturowane - 	(PLN), w tym zapłacone 	(PLN)

Należy udokumentować poniesione koszty (kopie faktur/rachunków oraz potwierdzenia przelewów).
Konstrukcja finansowa realizowanego zadania zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym (netto/brutto)*:
Koszt całkowity zadania 		…………………………… (PLN)
Koszt kwalifikowany zadania 	…………………………… (PLN)

Środki finansowe w latach




Źródło finansowania
PONIESIONE OGÓŁEM (do 24 
m-cy od dnia złożenia wniosku)
…………………zł 
DO PONIESIENIA OGÓŁEM
…………………zł

201.....
(do końca roku poprzedzającego złożenie wniosku)
201....
(w bieżącym roku do dnia złożenia wniosku)
201...........
(w roku złożenia wniosku)
201..........
(w następnych latach)
ŚRODKI WŁASNE:




DOTACJA z WFOŚiGW:




POŻYCZKA Z WFOŚiGW




INNE:




RAZEM:





Procentowy udział środków WFOŚiGW w koszcie kwalifikowanym zadania: 	


Dnia …………………….					…..….…………………………….
Czytelny/e podpis/y osoby/osób składającej/ych oświadczenie woli w imieniu Wnioskodawcy
IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY DOTYCZĄCE REALIZACJI ZADANIA OBJĘTEGO PRZEDMIOTOWYM WNIOSKIEM.

O POSIADANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ ZDANIA WSKAZANEGO WE WNIOSKU:
Oświadczam, że posiadam/my środki własne w wysokości ……………….(PLN) na realizację zadania pn. ……………………………………………………………………………………...

Dnia …………………			    	      …..….…………………………….
Czytelny/e podpis/y osoby/osób składającej/ych oświadczenie woli w imieniu Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE O PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW PRAWO BUDOWLANE:
Oświadczam, że realizacja zadania objętego przedmiotowym wnioskiem odbyła się/odbywa się/odbywać się będzie* zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Dnia …………………			    	      …..….…………………………….
 Czytelny/e podpis/y osoby/osób składającej/ych oświadczenie woli w imieniu Wnioskodawcy



OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU DOSTAWCÓW/WYKONAWCÓW:

Oświadczam, że przy udzielaniu zamówień na realizację przedmiotowego zadania będę stosował/a zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp, poprzez zawieranie umów w formie pisemnej (chyba, że dla danej czynności zastrzeżona jest inna forma) oraz przy zastosowaniu procedury rozeznania rynku.

Dnia …………………….					…..….…………………………….
Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców

OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU KONTROLI ZADANIA:
	
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli realizacji zadania objętego przedmiotowym wnioskiem, przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na każdym etapie jego realizacji.


Dnia 			
 					      			          Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców


OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ
Oświadczam(y), że posiadam(y) prawo do zrealizowania zadania na/w*  ww. nieruchomości oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr……………………..………………….. przy ul.…………………………………………… wynikające z tytułu:
	własności*
	współwłasności*
	użytkowania wieczystego*
	dzierżawy*
	inne (wymienić) *

zgodnie z dokumentem (akt notarialny, Księga Wieczysta, itp.) ……………………………
………………………………………………………………………………………………….

Dnia 			
      								 	Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców


ZOBOWIĄZANIE DO INFORMOWANIA O UZYSKANYM WSPARCIU ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU 

	Oświadczam, że w przypadku podpisania z Funduszem umowy na dofinansowanie ww. zadania, zobowiązuję się do zamieszczenia, zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Funduszu (www.wfosigw.pl) lub w regulaminie programu/konkursu, informacji o uzyskanym dofinansowaniu na warunkach wymienionych w umowie dofinansowania.


										
    Dnia …………………			    	            …..….…………………………….
Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców
ALTERNATYWNIE

2) 	Oświadczam, że w przypadku podpisania z Funduszem umowy na dofinansowanie zadania nie będzie możliwe zamieszczenie, zgodnej z instrukcją zamieszczoną w regulaminie programu, informacji na temat uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu ze względu na:	
		
W związku z powyższym proponuję następującą formę informacji o udzielonym dofinansowaniu przez Fundusz:
		


Dnia 			
                     								Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rozpatrzenia wniosku i realizacji procedury udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  Nr 133, poz. 883)






Dnia …………………….					…..….…………………………….
 									Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców






V. POZOSTAŁE DANE FINANSOWE
Informacje o zaciągniętych pożyczkach, kredytach, dotacjach i udzielonych poręczeniach 

Niespłacone kredyty i pożyczki (wg stanu na dzień wypełnienia wniosku)
Nazwa i siedziba kredytodawcy/pożyczkodawcy


		Do kogo należy zobowiązanie (Wnioskodawca, Współwnioskodawca, Wspólnie)



	Przeznaczenie kredytu/pożyczki



	Kwota zaciągniętego zobowiązania (PLN) /  Aktualna kwota zadłużenia (w PLN)





	Harmonogram rocznych spłat wraz z odsetkami aktualnego zadłużenia (w PLN) 

………..r.

………..r.

………..r.

………..r.

………..r.

	prawne formy zabezpieczenia w/w zobowiązań



Udzielone poręczenia
Nazwa i siedziba podmiotów, którym udzielono poręczeń 


	Kwota poręczeń


	Harmonogram spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń         (w PLN)  

………..r.

………..r.

………..r.

………..r.

………..r.


UWAGA: niekompletne (nieuzupełnione) wnioski nie będą rozpatrywane.
- 	Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie niniejszego wniosku, podpisanie każdej ze  stron przez osobę/osoby składające oświadczenie woli w imieniu  Wnioskodawcy/Wnioskodawców oraz o załączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
- 	Środki Funduszu przyznawane są zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” oraz ogłaszanymi regulaminami Programów/Konkursów.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/ WNIOSKODAWCÓW 
Oświadczam że:
1) Wyrażam zgodę na dostarczanie wszelkiej korespondencji dotyczącej wniosku o dofinansowanie oraz  przyznanego dofinansowania na adres korespondencyjny lub mailowy ze skutkiem doręczenia.
2)  Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji dostarczonej na podany przeze mnie adres korespondencyjny lub mailowy i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie doręczoną.



Dnia …………………….					…..….…………………………….
 									Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców




OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY/ WNIOSKODAWCÓW 
Oświadczam że:
1) Wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe i kompletne. 
2) Przyjmuję do wiadomości, iż WFOŚiGW w Warszawie zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych przeze mnie we wniosku oraz dokumentów, które załączam wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Upoważniam WFOŚiGW w Warszawie lub podmioty działające na jego zlecenie -  na podstawie stosownych pełnomocnictw - do uzyskania informacji niezbędnych do niniejszej weryfikacji.


Dnia …………………….					…..….…………………………….
 									Czytelny/e podpis/y osoby/osób
składającej/ych oświadczenie
woli w imieniu Wnioskodawcy/Wnioskodawców



VI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:


WYPEŁNIA WFOŚIGW
Lp.
DOKUMENT
jest
brak
Data uzupełnienia/
uwagi
1.
Kserokopia dokumentu tożsamości  - poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika WFOŚiGW.



2.
Harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony w oparciu o kosztorys inwestorski lub wynik przetargu (Załącznik nr 1)



3.
Dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków i wykonanie prac (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym): faktury, przelewy, rachunki, protokoły itp.



4.
Dokumenty potwierdzające finansowanie ze źródeł zewnętrznych (umowy, promesy lub inne dokumenty potwierdzające w sposób wiarygodny zbilansowanie zadania).



5
Kosztorys zadania lub inne dokumenty na podstawie których określono koszty zadania (w przypadku przedłożenia kosztorysu należy przy pozycji kosztorysu podać numer pozycji z harmonogramu, w której dany element jest uwzględniony).Należy załączyć również 3 oferty potencjalnych Wykonawców/Dostawców. 



6.
Umowy  z  wykonawcami/dostawcami (jeżeli zostały już zawarte).



7.
Druk   dotyczący danych niezbędnych dla  wypełnienia PIT 8C (Załącznik nr 4).



8.
Oświadczenia i formularze dotyczące pomocy publicznej (Załącznik Nr 3)   W przypadku gdy Wnioskodawca/Wnioskodawcy podlega zasadom udzielania pomocy publicznej..



9.
Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, Księga Wieczysta, itp.). Kserokopie prawomocnych decyzji administracyjnych (jeśli są wymagane) potwierdzone za zgodność z oryginałem.



10.
Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość osiąganych dochodów – Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu  (Załącznik nr 5)   Załącznik nr 5 dotyczy Wnioskodawcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

  
Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą przedkładają:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP, REGON - (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- wspólnicy spółki cywilnej lub jawnej dodatkowo załączają umowę spółki - (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatków (oryginał),
-zaświadczenie z ZUS-u lub KRUS-u o niezaleganiu w opłatach składek ubezpieczeniowych (oryginał),
Wnioskodawcy prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne przedkładają:
-nakaz płatniczy podatku rolnego z wyszczególnioną informacją o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych – (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu w opłatach podatków – oryginał,
-zaświadczenie z KRUS-u o niezaleganiu w opłatach składek ubezpieczeniowych – oryginał.
Wnioskodawcy posiadający dochody z tytułu emerytury/renty przedkładają:
-dokument potwierdzający fakt otrzymywania emerytury/renty oraz jej wysokość netto 
- decyzję o przyznaniu świadczenia rentowego(w przypadku renty).
Wnioskodawcy zatrudnieni na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło) przedkładają:
-kontrakt menedżerski, umowa zlecenie, umowa o dzieło - (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
-zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (potwierdzające rodzaj umowy) - oryginał
-ponadto dokumenty potwierdzające co najmniej 6 miesięczny staż pracy.
Wnioskodawcy wykonujący wolne zawody przedkładają:
-dokumenty potwierdzające rejestrację działalności lub licencję - (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatków (oryginał),
-zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu w opłatach składek ubezpieczeniowych (oryginał),
-dokumenty umożliwiające określenie wysokości uzyskiwanego dochodu, w zależności od rodzaju opodatkowania,
-minimalny okres prowadzenia działalności musi wynosić 6 miesięcy.
Wnioskodawcy osiągający dochody z tytułu najmu nieruchomości należącej do wnioskodawcy na zasadzie:
prawa własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej przedkładają:
- aktualną umowę najmu lokalu/nieruchomości, w której dana osoba występuje jako wynajmujący wraz z aneksami - (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-oświadczenie, że ww. umowa nie została wypowiedziana – oryginał, 
-oświadczenie o wysokości miesięcznych kosztów np. podatku od nieruchomości, zaliczek na podatek dochodowy, opłat eksploatacyjnych, czynszów, opłat za dostawy mediów, wywóz śmieci, ochronę itp. o ile w umowie nie zaznaczono, że koszty te ponosi najemca – oryginał,
-dokument potwierdzający tytuł prawny do wynajmowanego lokalu - (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).




12.
Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zeznań podatkowych z 2 ostatnich lat podatkowych lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiąganych w tym okresie dochodach.



13.
Dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki:*
a. w przypadku gwarancji bankowej - promesa gwarancji bankowej, ewentualnie oświadczenie dotyczące warunków gwarancji,
b. w przypadku ubezpieczenia pożyczki - promesa przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego w sprawie zakresu ubezpieczenia pożyczki,
c. w przypadku poręczenia jednostki samorządu – wstępna deklaracja poręczenia lub uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego 
w sprawie udzielenia poręczenia,
d. w przypadku poręczenia Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych - promesa Funduszu w sprawie udzielenia poręczenia,
e. w przypadku hipoteki – operat szacunkowy nieruchomości (aktualny l rok), wypis z księgi wieczystej oraz dla nieruchomości zabudowanej – umowa ubezpieczenia/ polisa, w szczególnych przypadkach informacje identyfikujące nieruchomość – nr. działki, położenie, powierzchnia, nr. KW oraz  wstępną deklarację wartości nieruchomości wraz z informacją dotyczącą działu 4 – ewentualnie istniejących lub spodziewanych wpisów, na której hipoteka ma stanowić zabezpieczenie, 
f. w przypadku przewłaszczenia /zastawu rejestrowego/ środków trwałych wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych - zestawienie wartości księgowej środków trwałych / faktury zakupu, umowa ubezpieczenia/ polisa/ dowód rejestracyjny



14.
DANE RZECZOWE I EKOLOGICZNE ZADANIA wraz ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ Kartą efektu ekologicznego (Załącznik nr 2)





………………………				    ……………………………………
data i podpis z pieczątka Pracownika			    data i podpis z pieczątką Dyrektora Wydziału























ZAŁĄCZNIK NR 5
……………………...... 		                                   …………………………………
	(oznaczenie pracodawcy)	                                            (miejscowość i data)
……………………...... 	
	(numer REGON)	
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU
Stwierdzam, że Pan/i ................................................................................. ur. …..……………..……., zamieszkały w ……………………………….…, legitymujący się dowodem osobistym nr.................................., 
Jest zatrudniony(-a) w..................................................................................................
od dnia ..................  stanowisku .......................................................... na podstawie umowy o pracę na czas określony do dnia…………………… /nieokreślony, inna (podać rodzaj zatrudnienia)………………..w wymiarze ………….. etatu 
Średnie miesięczne wynagrodzenie za okres 6 miesiecy wynosi brutto …………….. słownie złotych…………………….; netto………………….. słownie złotych……………………………
Wynagrodzenie nie jest obciążone z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów/jest obciążone kwotą ........…., z tytułu .....................................................................................
Informujemy, że pracownik nie znajduje się/znajduje się* w okresie wypowiedzenia . ani w okresie próbnym.
Zakład nie jest* / jest* postawiony w stan likwidacji, postepowania ugodowego,  postępowania upadłościowego.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek pracownika w celu przedłożenia w……………..
...........................................................................................................................................
…………….………………		………………..........................................................
(data)				(pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby  upoważnionej do działania  w jego imieniu)
Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w dowolnej formie, również telefonicznie, weryfikacji i potwierdzenia danych zawartych w tym zaświadczeniu.
…………….………………		………………..........................................................
(data)						(podpis wnioskodawcy)            



