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Instrukcja dot. wypłaty zwrotu kosztów dojazdu uczestników staży 

do REGULAMINU REKRUTACJI  I UCZESTNICTWA W STAŻU  

oferowanym w ramach Projektu: pt. „Młodzi zawodowcy – wdrożenie wysokiej jakości 

programów stażowych na Wydziale Chemii i Wydziale Przyrodniczo-Technicznym 

Uniwersytetu Opolskiego 

na podstawie WNIOSKU O ROZLICZENIE PONIESIONYCH  

KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW STAŻY 

 
ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13  

 

  

1. Zwrot kosztów dojazdu uczestników stażów odbywa się na podstawie WNIOSKU 
O ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW STAŻY 

2. WNIOSEK O ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW STAŻY należy 
wypełnić z należytą starannością w czytelny sposób podając informacje odnośnie faktycznie 
poniesionych kosztów dojazdu do miejsca stażu, nie więcej jednak niż 130 zł brutto (słownie: 
sto trzydzieści złotych 00/100) za każdy miesiąc stażu. 

3. Zwrot kosztów dojazdu samochodem akceptowany jest tylko w uzasadnionych przypadkach: 
gdy całkowicie brak możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu 
lub ww. dojazd jest niemożliwy w godzinach pracy wyznaczonych stażyście. Uzasadnienie  
należy opisać w załączniku 2. i tylko do kwoty wartości biletu najtańszego środka transportu 
publicznego na danej trasie w zaplanowanym na czas stażu okresie. 

a. W sytuacji dojazdu samochodem własnym należy uzupełnić nr rejestracyjny (nr rej), 
podać pojemności silnika oraz liczbę kilometrów przejazdu najkrótszą trasą. 

b. W sytuacji dojazdu samochodem użyczonym należy dodatkowo dołączyć Umowę 
użyczenia samochodu przez właściciela -załącznik 2. 

4. W sytuacji dojazdu autobusem lub koleją należy zaznaczyć odpowiednio we wniosku 
i załączyć fakturę za bilet miesięczny. 

5. Wnioski są składane i rozliczane miesięcznie. 

6. Należna kwota wynikająca z rozliczenia przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany 
we wniosku o rozliczenie poniesionych kosztów dojazdu uczestników stażów, w 
maksymalnej wysokości 130,00 zł brutto (sto trzydzieści złotych 00/100) za każdy miesiąc 
stażu. 
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 Załącznik 1 
  

 
, _ _ / 01 /2015 

DD/MM/RRRR 

Imię i nazwisko Miejscowość i data 

 

WNIOSEK O ROZLICZENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW DOJAZDU 

UCZESTNIKÓW STAŻÓW  
 

ZADANIE 1, poz. 6 oraz ZADANIE 2, poz.13  

 

Zwracam się z prośbą o rozliczenie kosztów przejazdu na podstawie poniższego oświadczenia. 

 

Oświadczam, iż w dniach ……………………………………….. poniosłem(łam) z własnych środków, koszty 

związane z dojazdem tam i z powrotem z miejsca zamieszkania ………………………..…………………… 

…...................................................................…....…….............. do miejsca realizacji staży 

………………………………………………………………………………………………. autobusem/koleją* 

lub samochodem własnym/użyczonym* nr rej ………….....…… o pojemności silnika ……...…………... 

 

Liczba kilometrów najkrótszą trasą wynosi …………..…........... km. Liczba załączników ………………….... 

(biletów). 1 

 

Tabela odbytych przejazdów oraz szczegółowe rozliczenie wartości 

 
Lp. Przejazd 

Termin 

Liczba 

kilometrów 

(a) 

Stawka za 

kilometr
2 

(b)
 

Koszt 

Rzeczywisty 

a * b 

Kwota 

do zwrotu 
z do 

1.    __.__2016 2x     

2.     2x     

3.     2x    

4.     2x    

5.     2x    

6.     2x    

7.     2x    

8.     2x    

9.     2x    

10.     2x    

11.     2x    

12.     2x    

13.     2x    

14.     2x    

15.     2x    
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16.     2x    

17.     2x    

18.     2x    

19.     2x    

20.     2x    

 
Suma 

 

Wnoszę o refundację kwoty: …………………………….……… zł słownie:  

………………………………………………………..……………………….…………… 

przelewem na rachunek bankowy o numerze: 

_ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _   (26 cyfr) 

 

 

Oświadczam, iż: 

- faktycznie poniesione przeze mnie koszty ww. przejazdów nie są niższe niż wnioskowane do 

rozliczenia kwoty. 

- rozliczane przejazdy pokrywają się z terminami stażu. 

- 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 wnioskodawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

1. Możliwe jest także udokumentowanie kosztu przejazdu na danej trasie na podstawie potwierdzenia wystawionego przez kasę 
biletową pkp/pks.  

2. Stawka za 1 kilometr przebytego przejazdu wynosi dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm
3
 - 

0,5214 zł, b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm
3
 — 0,8358 zł, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Transportu Dz.U. 

2007 nr 201 poz. 1462 z dnia 23 października 2007 r. 
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 Załącznik 2 

OŚWIADCZENIE 
dot. dojazdu samochodem tam i z powrotem z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji stażu 

Oświadczam, iż dojazd do miejsca odbywania stażu realizuję samochodem z uwagi na: 

 

Najtańszy transport z miejsca zamieszkania do miejsca stażu wynosi: 

- do miejsca stażu  zł 

- z powrotem*  zł 

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

 

 

 

 

 

 
 

_ _ / 01 /2016 
    DD / MM  / RRRR   

 

miejscowość data czytelny podpis 
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Potwierdzenie o koszcie przejazdu od przewoźnika 

 

……………………….. 

Miejscowość, data 

 

 

………………………………….. 

Pieczątka przewoźnika 

 

 

 

Zaświadcza się, że najtańszy koszt przejazdu na trasie z ………………………………….. 

…………………………………………………………. (w jedną stronę) wynosi ……………. 

złotych, słownie ………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………… 

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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 Załącznik 3 
  
 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 
 

zawarta dnia  ................................................... w ........................................................................... pomiędzy 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Użyczającym, 

a 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

zwanym dalej Biorącym. 

§ 1 

1 . Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki .................................................................. koloru  

........................... o numerach rejestracyjnych ....................................................................., numer silnika  

..................................................... numer nadwozia ........................................................................................, 

rok produkcji ................................., którego  Użyczający jest właścicielem. 

3. Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na 

stanie sprawną gaśnicę apteczkę oraz niezbędny zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje 

Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz  polisę OC na rok ..................  

 

§ 2 

Wszelkie ewentualne zmiany  umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 3 

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie 

oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy 

odstąpić. 

§ 5 

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw 

samochodu oddanego do używania. 

§ 6 

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1 na okres od dnia ................................ 

do dnia  ..................................... . Po upływie niniejszego terminu na  Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu 

wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym. 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 8 

Umowa zostaje sporządzona w …………. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

 

 

 

Użyczający Biorący do używania 

 


