Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/842/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 r.

WNIOSEK
o zwrot kosztów dojazdu na praktykę zawodową / staż zawodowy *
Ja niżej podpisana/y .....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

odbywająca/y praktykę zawodową/staż zawodowy* w zawodzie: ............................................................................................................
z Zespołu Szkół ......................................................................................................................................................................................................................................................................
numer PESEL
Zamieszkała/y: ..............................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)

zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu do miejsca realizacji praktyki
zawodowej/stażu zawodowego* i powrotu do miejsca zamieszkania za okres od .............................. do ........................................
Oświadczam, że w/w terminie dojeżdżałem:
publicznymi środkami komunikacji zbiorowej

prywatnym samochodem

/ zaznaczyć właściwe

z wyżej wskazanego miejsca zamieszkania na miejsce realizacji praktyki zawodowej / stażu zawodowego* w ramach projektu
„Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
nazwa i adres podmiotu (zakładu pracy), w którym był realizowany staż zawodowy /praktyka zawodowa*

Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w dwie strony za jeden dzień na trasie z .................................................
do .............................................................. wyniósł …………………… zł ………. gr brutto.
Rozliczenie:
Ilość dni obecności na praktyce zawodowej/stażu zawodowym*: ......................dni
Dzienny koszt dojazdu: ................................ zł ……….. gr brutto.
Łączny koszt dojazdu: ................................. zł ……….. gr brutto (kwota powinna zostać obliczona poprzez pomnożenie kosztów
dojazdu na miejsce realizacji praktyki zawodowej/stażu zawodowego* oraz powrotu do miejsca zamieszkania za jeden dzień
przez liczbę dni obecności ucznia na praktyce zawodowej/stażu zawodowym*)

Wnioskowana kwota refundacji wynosi: …………………………….. zł ……… gr brutto (słownie: ……………………………………
..................................................................................... zł ……../100) brutto.
*- niewłaściwe skreślić

Projekt pn.: „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”

strona: 1 z 2

Poniesione koszty potwierdzam:
oryginałami biletów z odbytych dojazdów,
dowodami zakupu przejazdu (paragon / faktura / rachunek),
oświadczenie przewoźnika publicznego o koszcie przejazdu na danej trasie,
Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy:
Bank: ..................................................................
nr rachunku bankowego:

nazwa i adres odbiorcy (właściciela rachunku bankowego) ......................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym w celu refundacji
kosztów dojazdu.
..............................................................................................................
data i czytelny podpis właściciela rachunku bankowego

Oświadczenie wnioskodawcy:
1.

2.

Oświadczam, że koszty przejazdów na praktyki zawodowe/staże zawodowe* rozliczane niniejszym wnioskiem nie są
finansowane w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu
Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych.
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 2016 r. poz.
922 z późn. zm.).

..............................................................................................................
data i czytelny podpis ucznia składającego oświadczenie)

..............................................................................................................
data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku
niepełnoletniego ucznia)

*- niewłaściwe skreślić
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