Wniosek o zwrot kosztów dojazdu w ramach projektu „<<Reżim
i dyktatura to nie polska struktura…>>. Stan wojenny i działania opozycji oczami
uczniów” współfinansowanego ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (umowa nr
275_I/2015) oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w ramach projektu Bank
Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015)

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………….
numer PESEL ………………….……..……….………………….……..………………………………………………….
oświadczam, że w terminie od ………………….……..………. do ………………….……..……….
dojeżdżałem/am:
publicznymi środkami komunikacji zbiorowej
prywatnym samochodem*
z …………………………….. na miejsce realizacji projektu „<<Reżim i dyktatura to nie polska
struktura…>>. Stan wojenny i działania opozycji oczami uczniów” współfinansowanego ze
środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK
S.A. w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015).
Koszt dojazdu publicznym środkiem transportu w dwie strony na ww. trasie wyniósł
............................ zł ............... gr brutto.
Kwota refundacji wynosi: ............................ zł ............... gr brutto
POUCZENIE

Zgodnie z par. 1 ust. 2 Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu, zwrot można otrzymać na podstawie:
a. wykorzystanych biletów - kwalifikowalne są koszty związane z przejazdem publicznymi lub prywatnymi
środkami transportu (bilety kolejowe II klasą z miejscówką, a w przypadku, gdy na danej trasie, zgodnie z
oświadczeniem uczestnika projektu, nie jest możliwe wykupienie tego rodzaju biletu – bilety kolejowe I klasą,
bilety autobusowe, bilety komunikacji miejskiej lub prywatnej) lub
b. na podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel - koszty poniesione
przez uczestnika projektu w związku z przejazdem samochodem prywatnym są kwalifikowalne z
uwzględnieniem przepisów o zwrocie kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie
będących własnością pracodawcy; uczestnik projektu zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, w którym
musi wskazać trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu własnego lub
użytkowanego, pojemność silnika oraz markę samochodu

Poniesione koszty potwierdzam:

Fundacja „Wspólnota Pokoleń”
ul. Dworcowa 25 lok. 6, Wrocław 50-456
NIP: 951 233 67 94, REGON: 142881772, KRS: 0000378653
numer rachunku bankowego: 58 1090 1056 0000 0001 1590 6435

biletami z odbytych dojazdów *;
poniższym oświadczeniem o koszcie przejazdu samochodem na danej trasie*:
trasa przejazdu (od – do): ……………………………………………………………
liczba kilometrów: ……………………………………………………………………….
numer rejestracyjny samochodu własnego lub użytkowanego:
…………………………………………………………………………………………………
• pojemność silnika ………………………………………………………………………
• marka samochodu………………………………………………………………………
• rocznik………………………………………………………………………………………

•
•
•

Proszę o zwrot kosztów dojazdu na konto:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 uczestnika składającego oświadczenie

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

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

* niepotrzebne skreślić

