
Nr umowy
Data podpisania 

umowy
Kwota pożyczki

Cel pożyczki (należy wybrać z listy, można kilka):

inny:

LP.
RODZAJ                      

(NALEŻY WYBRAĆ Z 

LISTY)

NIP / PESEL  wystawcy NR DOKUMENTU
NAZWA / OPIS WYDATKU 

ZGODNIE Z DOKUMENTEM

KWOTA 

DOKUMENTU DO 

ROZLICZENIA

KWOTA BRUTTO 

DOKUMENTU

FORMA ZAPŁATY 
(NALEŻY WYBRAĆ Z 

LISTY)

DATA 

WYSTAWIENIA 

DOKUMENTU                      

/rrrr-mm-dd/

DATA 

WYMAGALNOŚCI 

/rrrr-mm-dd/

DATA ZAPŁATY /rrrr-

mm-dd/
SALDO

0,00 zł

1 0,00 zł

2 0,00 zł

3 0,00 zł

4 0,00 zł

5 0,00 zł

6 0,00 zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - linia 

POŻYCZKA PŁYNNOŚCIOWA POIR 2022 (POIR 2022)

Nazwa Pożyczkobiorcy

W przypadku zakupu używanych środków trwałych/wyposażenia należy sprzedającemu przekazać dokument „deklaracja pochodzenia środka 

trwałego/wyposażenia”, a następnie wypełniony i podpisany dokument przez sprzedającego dołączyć do rozliczenia pożyczki. 

W przypadku faktur gotówkowych musi znaleźć się następująca adnotacja na dokumencie: „zapłacono” lub „zapłacono gotówką”

Rozliczenie pożyczek prowadzi Pani Sylwia Glinka tel. kom. 885 051 505, e-mail: glinka@screp.pl

Termin rozliczenia pożyczki to 180 dni licząc od dnia wypłaty pożyczki. 

Każdą fakturę lub równoważny dokument należy wprowadzić w oddzielny wiersz. Wiersze można powielać lub usuwać w zależności od potrzeb. 

Nazwa/opis wydatku powinien być zgodny z treścią zawartą na fakturze lub równoważnym dokumencie finansowym. Kwota do rozliczenia może być 

mniejsza bądź równa kwocie brutto dokumentu.  

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW W RAMACH POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ POIR 2022



7 0,00 zł

8 0,00 zł

9 0,00 zł

10 0,00 zł

11 0,00 zł

12 0,00 zł

13 0,00 zł

14 0,00 zł

15 0,00 zł

16 0,00 zł

17 0,00 zł

18 0,00 zł

19 0,00 zł

20 0,00 zł

21 0,00 zł

22 0,00 zł

23 0,00 zł

24 0,00 zł

25 0,00 zł

26 0,00 zł

27 0,00 zł

28 0,00 zł

29 0,00 zł

30 0,00 zł

31 0,00 zł

32 0,00 zł

33 0,00 zł

34 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

Uwagi / wyjaśnienia:

SUMA



Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK za złożenie fałszywych zeznań.

F/7.5-02/26/POIR z dn. 23.05.2022 r.

Data sporządzenia                                                                                                                                                                                                                                                  Podpis i pieczęć  osoby upoważnionej 

Oświadczam, że wydatki wykazane w powyższym zestawieniu nie zostały pokryte z innych źródeł finasowania przyznanego z EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE, a także innych źródeł 

pomocy krajowej i zagranicznej oraz przyjmuje zobowiązanie do przechowywania dokumentów potwierdzających poniesienie ww. wydatków oraz ich przedstawienia do weryfikacji w trakcie kontroli krzyżowej lub w 

przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości.

Jednocześnie zobowiązuję się do przechowywania dowodów świadczących o wydatkowaniu środków z pożyczki na określony cel zgodnie z niniejszym zestawieniem. Są to faktury, inne równoważne dokumenty w 

rozumieniu przepisów prawa krajowego, z uwzględnieniem specyfiki wydatku, wraz z potwierdzeniami dokonania płatności w szczególności potwierdzeniami dokonania przelewu (dotyczy wydatków inwestycyjnych). 

Wydatki przedstawione do finansowania ze środków pożyczki mają status wydatków nieopłaconych na dzień złożenia wniosku o pożyczkę, z uwzględnieniem specyfiki wydatku. 


