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 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 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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