Zał. 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu

...................................................
(imię i nazwisko)

........................................................
(miejscowość, data)

.......................................................
(adres zamieszkania)
WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PRZEJAZDU
w ramach projektu realizowanego przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce pn. „AS: aktywnie- społecznie”

Zwracam się z wnioskiem o zwrot poniesionych przeze mnie kosztów przejazdu
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania
doradztwa/wolontariatu/ warsztatów/akcji1
(i powrotu), najtańszym, dogodnym środkiem transportu w łącznej wysokości
…………,…….PLN
na rachunek bankowy nr

właściciel rachunku: ………………………………………………………………………………
gotówką

ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEJAZDU
ZA OKRES : ……………………………………………………………………………
TRASA PRZEJAZDU: …................................................................................................
ŁĄCZNA LICZBA PRZEJAZDÓW:…………………………..
1. Dojeżdżam publicznym
załączonymi biletem/ami.

środkiem

transportu.

Koszt

Kwota do zwrotu:
…………………,……………..PLN
1

Właściwe podkreślić

dojazdu

potwierdzam

2. Dojeżdżam własnym/użyczonym2 samochodem osobowym o numerze rejestracyjnym
……………………………………….
Kwota do zwrotu:
…………………,……………..PLN
W przypadku dojeżdżania samochodem należy do pierwszego wniosku dołączyć oświadczenie dot.
indywidualnego środka transportu - załącznik nr 2 oraz informację na temat wysokości ceny biletu na wskazanej
trasie.

3. Dojeżdżam publicznym środkiem transportu na podstawie biletu miesięcznego. Koszt
dojazdu najtańszym publicznym środkiem potwierdzam załączonym biletem
miesięcznym.
Koszt biletu miesięcznego

Kwota do zwrotu

W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego w przypadku wolontariatu przysługuje wydatkowana
kwota za dane dni obowiązywania umowy woluntarystycznej w miesiącu, a w przypadku doradztwa czy
warsztatów zwrot obejmuje tylko te dni, w których Uczestnik projektu brał udział we wsparciu.
Pouczenie:
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego: „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 od 6 miesięcy do lat 8.”

Świadomy(i) odpowiedzialności karnej wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu
Karnego oświadczam(y), że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

....................................................................
(podpis Wnioskodawcy3)

Załączniki do wniosku:
1. Dla osób dojeżdżających na podstawie biletu miesięcznego: bilet miesięczny/inny tożsamy dokument.
2. Dla osób dojeżdżających na podstawie biletów jednorazowych: bilet/-y/ rachunek za przejazd BUS/PKS/MPK/PKP
zawierający datę przejazdu.
3. Dla osób dojeżdżających własnym lub użyczonym środkiem transportu: oświadczenie najtańszego przewoźnika na trasie
od miejsca zamieszkania Uczestnika do docelowego miejsca wsparcia lub wydruk cennika przewoźnika na określonej trasie
dotyczącego kosztów przejazdu wraz z oświadczeniem dotyczącym indywidualnego środka transportu

2
3

Właściwe podkreślić
W przypadku osób niepełnoletnich – rodzica/opiekuna prawnego

Zał. 2 do Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu

OŚWIADCZENIE
dotyczące indywidualnego środka transportu
Ja niżej podpisana/-y
……………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem lub biorącym w użyczenia* pojazdu
o nr rejestracyjnych …………………………………………………………………….

…………………………………………………….
podpis Uczestnika Projektu

*Niepotrzebne skreślić

