Załącznik nr 4
Chełm, dnia ..……………..

Dane pracownika:
.............................................
(Imię i nazwisko)

............................................
(stanowisko)

……………………………..
(Jednostka organizacyjna /Dział PWSZ w Chełmie)

WNIOSEK O ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU
UCZESTNIKA PROJEKTU
Zwracam się z prośbą o rozliczenie kosztów przejazdu na podstawie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, iż poniosłem(łam) z własnych środków koszty związane z dojazdem tam i z powrotem
z miejsca zamieszkania ………………………............…....…….............. do miejsca realizacji
szkolenia/

kursu

/studiów

autobusem/koleją/samolotem

podyplomowych

(niepotrzebne

………………………………………….,

skreślić)

lub

………..……….....…… o pojemności silnika ……...…………...

samochodem

nr

rejestracyjny:

1

Liczba kilometrów najkrótszą trasą wynosi …………..…........... km.
Liczba załączników …………... (biletów).

Odbyte przejazdy oraz szczegółowe rozliczenie ich wartości
Lp.

Przejazd
do (oraz powrót)

z

Termin

1.
2.
n.

Liczba
kilometrów
(a)*

Stawka
za
kilometr2
(b)*

Koszt
Rzeczywisty
(a x b)*

Kwota
do zwrotu

2x
2x
2x
Suma

* Nie dotyczy kosztów transportu rozliczanych na podstawie biletów

Wnoszę o refundację kwoty: …………………………….……… zł słownie:
……………..……………………….……………
przelewem na rachunek bankowy o numerze:
_ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ (26 cyfr)

1

Stawka za 1 kilometr przebytego przejazdu należy wyliczyć zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym
warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
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Załącznik nr 4
Oświadczam, iż:
- faktycznie poniesione przeze mnie koszty ww. przejazdów nie są niższe niż
wnioskowane do rozliczenia kwoty,
- rozliczane przejazdy pokrywają się z terminami korzystania z form wsparcia,
- dane zawarte w formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem
świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub
zatajenie prawdy.
…………………………….……………………
Czytelny podpis Pracownika
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Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE
dot. dojazdu samochodem tam i z powrotem z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji
szkolenia/ kursu/ studiów podyplomowych
Oświadczam, iż dojazd do miejsca odbywania zajęć realizuję samochodem z uwagi na:

Najtańszy transport z miejsca zamieszkania (lub z miejscowości najbliższej miejscu zamieszkania w przypadku
braku połączenia) do miejsca realizacji szkolenia wynosi:

-

do miejsca realizacji dszkolenia

zł

-

z powrotem*

zł

* cena najtańszego biletu lub jeśli brak na danej trasie innego transportu wpisać „nie dotyczy”

……………………………………………………………
Miejscowość, data

…………………………….……………………
Czytelny podpis Pracownika
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