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Projekt pn.: „Czas na zmianę!” współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, realizowany przez ALFA PROJEKT Sp. z o.o. na 

podstawie Umowy nr RPPM.05.06.00-22-0020/17-00  (wniosku nr RPPM.05.06.00-22-0020/17), 

Priorytet 5:  Zatrudnienie,  

Działanie 5.6 Adaptacyjność pracowników.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH  

PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

 

Imię/Imiona                                                           

Nazwisko                                                           

Numer umowy na otrzymanie 

podstawowego wsparcia 

pomostowego 

 

Okres wydatkowania 

środków1 
 

 

 

1. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne oraz nie zalegam z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa. 

 

1. Przyznana kwota podstawowego wsparcia pomostowego na 

przedmiotowy okres 
1200 PLN 

Wsparcie pomostowe w bieżącym okresie rozliczeniowym zostało wydatkowane na: 

a. ZUS, a w przypadku, gdy Uczestnik Projektu pozostaje 

w KRUS możliwe jest pokrycie składki ubezpieczenia 

wyłącznie w kwocie proporcjonalnej do wysokości 

podwyższonego wymiaru składki wynikającego z 

prowadzonej działalności gospodarczej: 

TAK/NIE2 

b. koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub 

wynajmu pomieszczeń bezpośrednio związanych z 

prowadzoną działalnością gospodarczą): 

TAK/NIE 

c. koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za 

energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę): 

 

TAK/NIE 

                                            
1 Np.: 01.05.2018-31.05.2018. 
2 Niewłaściwe skreślić 
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d. koszty usług pocztowych: TAK/NIE 

e. koszty usług księgowych: TAK/NIE 

f. koszty usług prawnych: TAK/NIE 

g. koszty telefonu i Internetu: TAK/NIE 

h. koszty materiałów biurowych: TAK/NIE 

i. koszty działań informacyjno-promocyjnych: TAK/NIE 

Wydatkowana kwota podstawowego wsparcia pomostowego w 

przedmiotowym okresie: 
 

 

 

Oświadczam, iż przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/-

a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego3 za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

 .....................................................................  

                                                                                 data i czytelny podpis Beneficjenta pomocy 

 

                                            
3 Zgodnie z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. ) „Kto, w celu 

uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą 

na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, 

poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia 

lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu 

płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny 

dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 

wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5” 


