Regulamin refundacji kosztów dojazdu na kursy i praktyki realizowane w
ramach projektu „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

§1
Informacje o projekcie
Projekt „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3” (zwany dalej Projektem) realizowany
jest przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.1.
Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.
Projekt realizowany jest od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.
Biuro Projektu znajduje się przy ul: Stokrotkowej 22, 87-100 Toruń, tel.: 56/ 654-92-79,
e-mail: i.kowalska@cistorsps.pl.
Informacja o projekcie będzie dostępna na stronie internetowej CISTOR
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (www.cistorsps.pl)
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem głównym Projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych z zakresu opieki w
żłobku lub klubie dziecięcym u 30 osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego
w wieku od 25 do 64 roku życia oraz osób nieuczących się w wieku 18-24 lata w
terminie do 31.08.2015r.
Niniejszy regulamin określa zwrot kosztów dojazdu na kursy w ramach projektu
„Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”.
§2
Postanowienia ogólne

1. O zwrot kosztów dojazdu mogą ubiegać się tylko bezrobotni uczestnicy projektu,
mieszkający poza Toruniem (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu-podpisania
deklaracji przystąpienia do projektu były osobami bezrobotnymi).
2. Dofinansowanie kosztów przejazdu następuje na podstawie oświadczenia wraz
z załącznikami złożonego przez Uczestnika.
3. Wzory wymaganych oświadczeń dostępne będą na stronie www.cistorsps.pl w zakładce
projektu oraz w Biurze Projektu.
4. Uczestnikom Projektu przysługują zwroty kosztów dojazdu na szkolenia i praktyki
od miejsca zamieszkania do Torunia. Koszty dojazdu w obrębie Torunia nie są
refundowane (np. bilety komunikacji miejskiej).
5. Zwroty dokonywane będą zgodnie z zasadami finansowania wydatków ponoszonych w
projektach realizowanych w ramach PO KL i budżetem projektu. Kwota zwrotu obejmuje
koszty dojazdu do Torunia i z powrotem.
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6. Uczestnik może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia lub praktyki w
przypadku, gdy odbywa się ono w miejscowości innej niż miejsce jego zamieszkania .
7. Refundacji podlegają koszty udokumentowanego biletami przejazdu publicznymi
środkami transportu (pociąg II klasa, autobus PKS). W przypadku odbywania podróży
samochodem istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu, jednakże tylko do wysokości
ceny biletu transportu publicznego na danej trasie.
§3
Procedura wypłaty środków
1. Refundacja kosztów dojazdu na szkolenia i praktyki przysługuje po złożeniu
oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu oraz po
udokumentowaniu poniesionych kosztów.




Załącznik nr 1 dla osób dojeżdżających publicznymi środkami transportu.
Załącznik nr 2 dla osób dojeżdżających samochodem.
Załącznik nr 3 dla osób dowożonych samochodem.

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu należy złożyć w Biurze projektu maksymalnie 2 dni po
ostatnich zajęciach w danym miesiącu.
3. Uczestnicy, którzy dostarczą błędnie wypełnione lub bez wymaganych załączników
oświadczenia nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
4. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub praktyki odbywa się przelewem bankowym na
podane przez uczestnika konto bankowe w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku
przez Organizatora. Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania
wypłat, o ile nie posiada środków finansowych na koncie bankowym Projektu (w takim
przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie zrealizowany w momencie otrzymania
środków finansowych od Instytucji Pośredniczącej POKL właściwej dla realizacji
projektu).
5. Organizator Projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez
Uczestników Projektu, prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w
odpowiednich instytucjach.
6. Przez udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd,
potwierdzone (łącznie):


Dla osób dojeżdżających pociągiem lub autobusem:
a) Wnioskiem - oświadczeniem osoby ubiegającej się o zwrot kosztów przejazdu
publicznymi środkami transportu (załącznik nr 1),
b) Oryginalnymi biletami PKP, PKS lub innego przewoźnika, zawierającymi cenę, trasę
przejazdu i okres obowiązywania (jeśli dotyczy) oraz na odwrocie podpisane imieniem
i nazwiskiem
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Dla osób dojeżdżających samochodem:
a) Wnioskiem - oświadczeniem osoby ubiegającej się o zwrot kosztów przejazdu
samochodem prywatnym (załącznik nr 2),
b) Oświadczeniem o własnym samochodzie i posiadaniu uprawnienia do kierowania
pojazdem, lub oświadczeniem o użyczeniu samochodu od członka rodziny (jeśli
właścicielem samochodu nie jest Uczestnik Projektu),
c) Oświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie.
d) kserokopią dowodu rejestracyjnego.



Dla osób dowożonych samochodem:
a) Wnioskiem - oświadczeniem dla osób dowożonych samochodem (załącznik nr 3),
b) Oświadczeniem przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie.

7. W rozliczeniu, którego dowodami są bilety, niezbędne jest załączenie zestawienia
potwierdzającego poniesienie kosztów dojazdu wraz ze wszystkimi wykorzystanymi
biletami.
§4
Zmiany
1. Uczestnik Projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do
respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Projektu
w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą.
3. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności
dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją projektu.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 września 2014 roku.

…………………………………………..…
(podpis Uczestnika Projektu)

Załączniki:
1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie dla osób dojeżdżających
publicznymi środkami transportu - oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów
dojazdu.
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie osób dojeżdżających
samochodem - oświadczenie osoby ubiegającej się o zwrot kosztów dojazdu.
3. Wnioskiem Wniosek o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie - oświadczeniem
dla osób dowożonych samochodem
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Załącznik nr 1

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKA NA
SZKOLENIE/PRAKTYKI
Projekt: „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

OŚWIADCZENIE
dla osób dojeżdżających publicznymi środkami transportu

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………..
(numer PESEL)

Zamieszkała/y…..…………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że w związku z moim udziałem w szkoleniach/praktykach realizowanych w
ramach projektu „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”:
1. Dojeżdżałam/em środkami komunikacji publicznej do Torunia z miejscowości ………………
………………………………………………………………………………………………...……………………………………
2. Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w jedną stronę na w/w trasie
wynosi …………………………………zł, co potwierdzam biletami z odbytych dojazdów.

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości …………………………..zł.
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Zwrot kosztów dojazdu proszę dokonać na konto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( numer rachunku bankowego)

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane posiadacze rachunku bankowego)

………………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności prawnej* oświadczam, że jestem świadoma/y
w/w odpowiedzialności i złożone poniżej oświadczenie jest zgodne z prawdą.

* Kodeks Karny:
Art. 233. § 1. 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.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z
obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w
postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 286. § 1. . Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks Cywilny:
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi.
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Imię i nazwisko uczestnika projektu ………………………………………………………………………………………….
Lp.

Przejazd

Data

Koszt biletu(ów)

Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia

…………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika
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Imię i nazwisko uczestnika projektu ………………………………………………………………………………………….
Data
szkolenia

Miejsce na wpięcie biletu(ów)

…………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika
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Załącznik nr 2

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKA NA
SZKOLENIE/PRAKTYKI

Projekt: „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

OŚWIADCZENIE
dla osób dojeżdżających samochodem

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………..
(numer PESEL)

Zamieszkała/y…..…………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że w związku z moim udziałem w szkoleniach/praktykach realizowanych w
ramach projektu „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”:
1. Dojeżdżałam/em

do

Torunia

prywatnym

samochodem

osobowym

marki

…………………….……………………..………. o numerze rejestracyjnym …………………………………….
z miejscowości ………………………………………………………………………………………………………………….
2. Koszt dojazdu publicznym środkiem transportu w jedną stronę na w/w trasie wynosi
…………………………………zł, co potwierdzam zaświadczeniem od przewoźnika o kosztach
przejazdu na ww. trasie.

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości …………………………..zł.
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Zwrot kosztów dojazdu proszę dokonać na konto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( numer rachunku bankowego)

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane posiadacze rachunku bankowego)

………………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności prawnej* oświadczam, że jestem świadoma/y
w/w odpowiedzialności i złożone poniżej oświadczenie jest zgodne z prawdą.

* Kodeks Karny:
Art. 233. § 1. 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.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z
obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w
postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 286. § 1. . Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks Cywilny:
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi.
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Imię i nazwisko uczestnika projektu ………………………………………………………………………………………….
Lp.

Przejazd

Data

Koszt biletu(ów)

Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia

…………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika
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OŚWIADCZENIE O WŁASNYM SAMOCHODZIE
I POSIADANIU UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDEM
Ja, ……………………………………..……………………………………… niniejszym oświadczam, że posiadam
zarejestrowany na siebie samochód / jestem współwłaścicielem samochodu*, którym dojeżdżam
na zajęcia w ramach projektu pn. „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3!” oraz posiadam
uprawnienia do kierowania pojazdem.

Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności prawnej* oświadczam, że jestem świadoma/y
w/w odpowiedzialności i złożone poniżej oświadczenie jest zgodne z prawdą.

………………………, dnia …………………………
miejscowość i data

…………………………….……
podpis uczestnika

* Kodeks Karny:
Art. 233. § 1. 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.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z
obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w
postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 286. § 1. . Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks Cywilny:
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi.
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OŚWIADCZENIE
o użyczeniu samochodu od członka rodziny

Ja, ……………………………………………………………………………. legitymujący się dowodem osobistym
nr

………………………………………………….,

wyrażam

zgodę

na

używanie

przez

moją/mojego…………………………………………………………………...……………………………………………………,
(stopień spokrewnienia, imię i nazwisko)

PESEL……………………….………………….., samochodu marki ………………………………………………..……….,
pojemność …………….……….. cm³, nr rejestracyjny …………………….……… na dojazdy na szkolenia
realizowane w ramach projektu „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”

…………………………., dnia …………………….

……………….……………………………………
Podpis właściciela samochodu
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OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA

Oświadczam, że od dnia ………………………………………………………………………………………… na trasie
z ………………………………………………………………………. do ………………………………………………………………..
występuje połączenie bezpośrednie, a cena najtańszego biletu normalnego w jedną stronę
na ww. trasie wynosi ……………………………………..zł
nie występuje połączenie bezpośrednie, a cena najtańszego biletu normalnego w jedną
stronę na ww. trasie wynosi ……………………………………..zł

………………………, dnia ………………………………
Miejscowość

data

………………………..………….……
pieczątka przewoźnika
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Załącznik nr 3

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKA NA
SZKOLENIE/PRAKTYKI

Projekt: „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,
Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

OŚWIADCZENIE
dla osób dowożonych samochodem

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………..
(numer PESEL)

Zamieszkała/y…..…………………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

Oświadczam, że w związku z moim udziałem w szkoleniach/praktykach realizowanych w
ramach projektu „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3”:
1. Informuję że nie posiadam uprawnień do kierowania samochodem. Na szkolenia/praktyki
w ramach projektu „Profesjonalny opiekun dla dzieci do lat 3” zostaję dowożona/y przez
członków mojej rodziny z miejscowości ……………………………………………………………………………
2. Koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w jedną stronę na w/w trasie
wynosi ………………………………… zł, co potwierdzam zaświadczeniem od przewoźnika o
kosztach przejazdu na ww. trasie.

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości …………………………..zł.
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Zwrot kosztów dojazdu proszę dokonać na konto:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( numer rachunku bankowego)

. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(dane posiadacze rachunku bankowego)

………………………………………………………………………………………
Data i podpis uczestnika

Uprzedzona/uprzedzony o odpowiedzialności prawnej* oświadczam, że jestem świadoma/y
w/w odpowiedzialności i złożone poniżej oświadczenie jest zgodne z prawdą.

* Kodeks Karny:
Art. 233. § 1. 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.
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z
obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.
§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w
postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne,
rozstrzygnięcie sprawy.
§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Art. 286. § 1. . Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia
własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat
2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Kodeks Cywilny:
Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Imię i nazwisko uczestnika projektu ………………………………………………………………………………………….
Lp.

Przejazd

Data

Koszt biletu(ów)

Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia
Dojazd do Torunia
Powrót z Torunia

…………………………………………………………………..
Data i podpis uczestnika
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OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA

Oświadczam, że od dnia ………………………………………………………………………………………… na trasie
z ………………………………………………………………………. do ………………………………………………………………..
występuje połączenie bezpośrednie, a cena najtańszego biletu normalnego w jedną stronę
na ww. trasie wynosi ……………………………………..zł
nie występuje połączenie bezpośrednie, a cena najtańszego biletu normalnego w jedną
stronę na ww. trasie wynosi ……………………………………..zł

………………………, dnia ………………………………
Miejscowość

data

………………………..………….……
pieczątka przewoźnika
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