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numer Wniosku ________________ 

(wypełnia NFOŚiGW) 

data wpływu  __________ 

data rejestracji   __________ 

(wypełnia NFOŚiGW) 

 
 
 
 
 
 

UPROSZCZONY 

WNIOSEK  

KIEROWNIKA  

PAŃSTWOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 

O PRZEKAZANIE ŚRODKÓW  

W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO 
……………………………………………………………………………..…………….… 

/podać numer i nazwę programu/ 
Klasyfikacja zadaniowa ………………………………………………………… 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

i GOSPODARKI WODNEJ 
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I. Dane o państwowej jednostce budżetowej. 

1. Nazwa: 
 

 

 

2. Adres siedziby, telefon, fax: 
Miejscowość, kod pocztowy: 

 

Ulica, nr: 

Gmina: 

 

Powiat: 

Województwo:  

 

 

Telefon: 

 

Fax: 

e-mail: 

 

Rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska: 

 
 

3. Numery: 
NIP REGON 
 

4. Imię/nazwisko/stanowisko/tel./fax  osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach 
Wniosku: 

 

 

5.  Właściwy dysponent części budżetowej: 
 

 

6.  Właściwy dysponent drugiego stopnia1: 
 

 

 

II. Potwierdzenie realizacji zadania wskazanego w umowie o realizację zadania nr……. 
z dnia …….. 
1. Nazwa zadania 
 

 

 

 

2. Koszty i źródła finansowania zadania (z ewentualnym podziałem na etapy) 

1) całkowity koszt zadania:                                   zł, w tym:  

a) koszty kwalifikowane:                                   zł; 
                                                           
1
 Jeżeli dotyczy 
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b) koszty niekwalifikowane:                              zł; 

2) kwota dofinansowania:                              zł; 

3) kwota dofinansowania stanowi                      % kosztów kwalifikowanych zadania; 

4) koszty/wydatki bieżące (nieinwestycyjne):    zł; 

5) koszty/wydatki i zakupy inwestycyjne:    zł; 

6) harmonogram wypłat: 

Wyszczególnienie Planowane wypłaty w roku: 

2013 

/tys. zł/ 

2014 

/tys. zł/ 

2015 

/tys. zł/ 

2016 

/tys. zł/ 

I kwartał     

II kwartał     

III kwartał     

IV kwartał     

Razem w roku     

7) planowane źródła finansowania zadania: 

2013 2014 2015 2016 2017

1. Środki własne państwojej 

jednostki budżetowej

Rezerwa celowa,

o której mowa w art. 410c ust. 

2 POŚ, w tym:

równowartość środków 

przekazanych przez 

NFOŚiGW

równowartość środków 

przekazanych przez 

WFOŚiGW w …….

3. Razem

2.

kwota w zł (zaokrąglona do złotego)

Lp. Wyszczególnienie
Koszty poniesione 

dotychczas

Koszty niezbędne do zakończenia zadania

w latach
Koszt całkowity 

zadania

Koszt 

kwalifikowany 

zadania

Udział % w stos. 

do kosztów 

kwalifikowanych

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku o przekazanie środków. 
 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji państwowej jednostki budżetowej 

 

 

 

 

(data, podpis) 

 

 

 

 

(pieczęć państwowej jednostki budżetowej) 

 

 

 

 

 

 


