Załącznik nr 2 do Umowy nr AMZ/……./……./2017
na realizację stażu zawodowego w ramach projektu
„Akademia Mistrzów Zawodu –
program wsparcia dla uczniów kształcących się
w Powiecie Brzezińskim”

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Ja niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………................................................
imię i nazwisko uczestnika projektu
zamieszkał(y)a
…………………………………………………………………………………………………………………
odbywający staż zawodowy w (nazwa Organizatora stażu)
…………………………………………………………………………………………………………………

numer PESEL
oświadczam, że w terminie od …………………… do ………………….…. (łącznie …………… dni
zgodnie z „Kartą stażu zawodowego”) dojeżdżałem/am
publicznymi środkami komunikacji zbiorowej;

prywatnym samochodem*

z ww. miejsca zamieszkania na miejsce realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia
Mistrzów Zawodu”
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Adres miejsca odbywania stażu
1. Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w dwie strony za 1 dzień na ww.
trasie wyniósł ............................ zł ............... gr brutto.
Kwota refundacji wynosi: ............................ zł ............... gr brutto x …………dni
Co daje kwotę: ............................ zł /słownie/ ......................................................................................... .
Poniesione koszty potwierdzam:
* zaznaczyć właściwe

biletami z odbytych dojazdów;
oświadczeniem przewoźnika publicznego o koszcie miesięcznym przejazdu na danej
trasie*

2. Na wyżej wymienionej trasie nie kursuje żaden środek komunikacji publicznej, dlatego wnoszę
o zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.
Rodzaj pojazdu:
a) samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 (0,5214 zł/km)
b) samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 (0,8358 zł/km)
c) motocykl (0,2302 zł/km)
d) motorowej (0,1382 zł/km)1
Nr rejestracyjny pojazdu __________________________
Liczba kilometrów od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu wynosi __________ km (w
obie strony) x liczba dni stażu zgodnie z „Kartą stażu zawodowego” daje łączną liczbę kilometrów
____________________ x stawka (___________________ ) = ________________________
łącznie koszty dojazdu
Proszę o zwrot kosztów dojazdu na konto:

numer rachunku bankowego
…………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym w celu refundacji kosztów
dojazdu.

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

……………………………………………………………….………

data

podpis właściciela rachunku bankowego

Oświadczenie wnioskodawcy:
a) Uprzedzony/a o treści art. 233 § 1 Kodeksu Karnego stanowiącego, że „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zawartych we wniosku.
b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z refundacją kosztów
dojazdu,
zgodnie
z
ustawą
z
dnia
29
sierpnia
1997
roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
.................................
data

………………………………………………….………
podpis ucznia składającego oświadczenie

.................................
data

……………………………………….………
podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia składającego
oświadczenie (w przypadku niepełnoletniego ucznia)

1

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.)

* zaznaczyć właściwe

