
L.P.
Nazwa wydatku (np. ZUS, czynsz, 

mat.biurowe)

Numer / nazwa dokumentu 

potwierdzajacego (faktury 

VAT/ rachunku / deklaracji 

ZUS itp.)

Data wystawienia 

dokumentu

(z faktury VAT/ 

rachunku / 

deklaracji ZUS itp.)

Data zapłaty

Sposób 

zapłaty 

G- gotówka

P - przelew

 K - karta

Wartość zakupu 

brutto (PLN)

Wartość 

zakupu netto 

(PLN)

stawka VAT 

(% lub zw lub 

n/d)

Kwota wydatków 

sfinansowana ze 

wsparcia 

pomostowego 

(PLN)

Kwota 

wydatków 

która będzie 

wykazana w 

kolejnym 

zestawieniu - 

jeśli dotyczy  

(PLN)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

3.

4.

5.

Imię i nazwisko Uczestnika/czki:

Nr umowy o udzielenie wsparcia:

Okres rozliczeniowy:

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych ze wsparcia pomostowego w ramach projektu "Pracuj u siebie! - edycja 2021"

1 lipca 2022 roku - 31 sierpnia 2022 roku

NIP:

1



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2



20.

0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 zł

0,00 zł

5 000,00 zł

inny - proszę wskazać jaki ….....

WYPEŁNIA REALIZATOR:

 data                                                                                                                                                                                 podpis uczestnika/czki i pieczątka firmy            

 - wydatkowałem/am wykazane wyżej środki,

Wykorzystana kwota wsparcia za okres VII-VIII 2022

Kwota otrzymanego wsparcia za okres VII-VIII 2022

Pozostało do rozliczenia za okres VII-VIII 2022

Oświadczam, iż rozliczam koszty eksploatacji samochodu/ów w ramach wspracia pomostowego w oparciu o następujące zasady (proszę zaznaczyć właściwe x): 

samochód prywatny używany do celów służbowych (na potrzeby dzialalności gospodarczej)

samochód wpisany do ewidencji środków trwałych w firmie wykorzystywany do celów mieszanych (służbowych i prywatnych)

samochód wpisany do ewidencji środków trwałych w firmie wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych

Oświadczam, że:

 - dane zawarte w powyższym rozliczeniu są zgodne z rzeczywistością oraz dokumentacją finansowo-księgową.

1) ….................................. PLN z …... raty wsparcia pomostowego za …......................

2) ….................................. PLN z …... raty wsparcia pomostowego za …......................

3) ….................................. PLN z …... raty wsparcia pomostowego za …......................

W kwocie …........................ PLN zawarte są następujace środki:
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