……………..……………………..….
Miejscowość, data

……………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………
Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Ja

niżej

podpisana/y

oświadczam,

że

przyjechałam/łem

na

zajęcia

pt.

„

………………………………………………………………………………………………………………”
w terminie ………………………….. r., organizowane w ramach projektu „Akademia wspierania

rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego w partnerstwie

Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z

Warszawy, Grupy OSB s.c. z Olsztyna i Towarzystwa Nasz Dom w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

marki* ……………….……..……o nr rejestracyjnym ……………………......
Proszę o zwrot poniesionych kosztów dojazdu do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu
(PKP II klasa, PKS i inne) na danej trasie.
Prosimy o podanie cen jednostkowych biletów
Podróż TAM
Data

Trasa

Środek transportu

Kwota brutto

SUMA
Podróż Z POWROTEM
Data

Trasa

Środek transportu

Kwota brutto

SUMA
*właściwe zakreślić

SUMA kosztów podróży TAM i Z POWROTEM ……………………….. zł

(słownie …………………………………………………………………...…………...)
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Proszę o wpłacenie na konto:
Bank: ……………………………………………………………………………………………
Nr konta: ………………………………………………………………………………………..
Do wniosku dołączam:
ę uzyskaną od przewoźnika dotyczącą ceny najtańszego biletu na danej trasie
…………..…………………………………………………..
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy

Osoba wnioskująca spełnia warunki do otrzymania refundacji kosztów dojazdu za w/w okres.
Przyznano zwrot kosztów przejazdu w wysokości …………………………………………...zł
Zatwierdził/a………………………………………………..
Data i czytelny podpis
Wykaz dokumentów wymaganych do rozliczenia kosztów dojazdu w zależności od wykorzystanego środka
transportu:
1. Publiczne środki transportu:
a) Oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu,
b) Bilety.
2. Prywatny samochód osobowy:
a) Oświadczenie o zwrot kosztów dojazdu. Stawki za 1 km przebiegu (do wyliczenia kwoty
brutto): dla samochodu osobowego o poj. skok. do 900cm3 – 0,5214 zł, dla samochodu
osobowego o poj. skok. pow. 900cm3 – 0,8358 zł,
b) Informacja, bądź zaświadczenie od przewoźnika dotyczące ceny najtańszego biletu na
danej trasie,
c) Kserokopia dowodu rejestracyjnego,
d) Umowa użyczenia samochodu (w przypadku korzystania z pojazdu, który nie stanowi
własności Uczestnika/Uczestniczki Projektu), która powinna zawierać co najmniej
następujące informacje: datę zawarcia, wskazanie stron umowy oraz informacje
pozwalające jednoznacznie stwierdzić, iż przedmiot umowy jest zgodny z dowodem
rejestracyjnym o którym mowa powyżej,
Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 b, c, d wymagane są jako obligatoryjne jedynie do pierwszego
Oświadczenia o zwrot kosztów dojazdu.
W przypadku zmiany danych zawartych w Oświadczeniu o zwrot kosztów bądź którymkolwiek
z załączników do niniejszego Oświadczenia Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązana/y jest do ich
ponownego złożenia.
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