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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXV/1214/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 grudnia 2013 r. 
 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 
 
Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………................................................ 

imię i nazwisko ucznia/opiekuna pedagogicznego* 
 

odbywający praktykę/ staż* w zawodzie………………………………………………………………………………………. 
 
z Zespołu Szkół………………………………………………………………………………………………………………………………. 

wypełnia wyłącznie uczeń 
 
numer PESEL  
 
zamieszkała/y w ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania 
 
oświadczam, że w terminie od ………………….……..………. do ………………….……..………. dojeżdżałem/am 
 
        publicznymi środkami komunikacji zbiorowej;   prywatnym samochodem* 
 
z ww. miejsca zamieszkania na miejsce realizacji praktyki/stażu* w ramach projektu systemowego 
Podkarpacie stawia na zawodowców  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

należy wpisać nazwę i adres pracodawcy 
 

Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w dwie strony za 1 dzień na ww. trasie wyniósł 

........................ zł ........... gr brutto x (razy) …… liczba dni = kwota refundacji (za całość) ...................... zł 

.......... gr brutto 

 
na kwotę: ............................ zł /słownie/ ....................................................................................... , 
 
nie posiadam dowodu (biletu). 
 

* zaznaczyć właściwe 
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* zaznaczyć właściwe 

 

Poniesione koszty potwierdzam: 
 
        biletami z odbytych dojazdów; 
 
        oświadczeniem przewoźnika publicznego o koszcie przejazdu na danej trasie* 
 
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 dni a 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)  

 
 
 
 
 


