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                                                                                Załącznik nr 5 do Umowy o staż 
nr …................. z dnia ….............. roku  

 
                                              

Oświadczenie o poniesionych kosztach dojazdu na staż 

 
 
Na mocy zapisów § 11 ust. 1 Umowy o staż w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji 
Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II” nr RPMP.10.02.01-12-
0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 
Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT., 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów przejazdu publicznym 
środkiem transportu …………………………………….. /rodzaj, PKS, PKP (wyłącznie bilety w II klasie), 
MPK, BUS/ na trasie: …………….…………………………………………………………  
 
W związku z powyższym przedkładam dokumenty uprawniające mnie do zwrotu kosztów za dojazd na 
staż w okresie od ………..………………….. do ………………………, który był organizowany w ramach 
ww. projektu: 

Rodzaj biletu 
Ilość załączonych 

biletów 

bilety jednoprzejazdowe komunikacji publicznej za dni, w których stażysta 
był obecny na stażu1 

 
……… szt. 

imienny bilet miesięczny za miesiąc, w którym stażysta odbywał staż ……… szt. 

imienny bilet okresowy za okres dłuższy niż jeden miesiąc, obejmujący 
okres, w którym stażysta odbywał staż 

……… szt. 

 
KWOTA WNISKOWANEGO ZWROTU: ……………………. zł 
 
Oświadczam, że kwotę wnioskowanego zwrotu stanowi koszt przejazdu najtańszym, dogodnym 
środkiem transportu obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 
publicznej w okresie odbywania stażu. 
 
Proszę wypłatę refundacji kosztów dojazdu na staż przelewem na konto bankowe wskazane w § 8 ust. 

11 Umowy o staż. 

 

Świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, iż 

informacje zawarte w oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 
……………………….. 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA 

 
……………………….. 

CZYTELNY PODPIS STAŻYSTY 
 

  
w przypadku stażysty niepełnoletniego: 

 
……………………….. 

CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA 
PRAWNEGO STAŻYSTY 

 

 
1 w przypadku biletów innych niż bilety imienne obowiązkowe jest złożenie oświadczenia przewoźnika 
o cenie biletu zgodne z wzorem stanowiącym załącznik do Umowy o staż lub wydruk ze strony 
internetowej przewoźnika z cennikiem potwierdzającym ceny biletów przedłożonych do refundacji przez 
stażystę. 


