
*niepotrzebne skreślić 

 
 

WNIOSEK ………………………. 
w o zwrot kosztów przejazdu ucznia 

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP oraz jego opiekuna środkami komunikacji 
publicznej do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 

 
Wnioskuję o zwrot części kosztów przejazdu ucznia do szkoły środkami komunikacji publicznej 

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku: 

1. Nazwisko i imię dziecka: ………………………………….……………………………………………………………………………...…….. 

2. Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………...……. 

3. Nazwisko i imię wnioskodawcy (rodzica/opiekuna prawnego) ………………………………………………………………. 

4. Seria i numer dowodu tożsamości: ……………………………………………………………………………………………………...… 

5. Adres zamieszkania dziecka (adres do rozliczeń z Urzędem Skarbowym) 

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

6. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (zgodnie z adresem zamieszkania dziecka) 

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

7. Do wniosku przedkładam: bilet, paragon, wydruk z automatu Krakowskiej Karty Miejskiej, inne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu na numer konta: 

                          

 

7. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że: 

1. informacje zawarte w złożonym wniosku i załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą; 
2. przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, że podane we wniosku informacje będą kontrolowane; 
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych 
z postępowaniem w sprawie refundacji zwrotu kosztów dojazdu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

...................................................................  
      (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Data wpływu wniosku ………………………………………………………………………….… 

Sprawdził: ………………………………………………………………………………………………. 

Zatwierdził do wypłaty:................................................................................. 



*niepotrzebne skreślić 

 
 

UMOWA 
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia 

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP oraz jego opiekuna środkami komunikacji 
publicznej do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 

 
zawarta w dniu …………………. pomiędzy Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą 
ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków, reprezentowaną przez: 
Prezes Janusz Kowalski 
Z-ca prezesa Tadeusz Dąbrowski 
Dyrektor Anna Adamczyk 
a 
Panią ……………., zam. ……………………….., 
Matką/ojcem* ucznia Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP – ……………………………….. 
- o następującej treści: 
 

§ 1 
 

W związku z  uczestnictwem …………….. ucznia …….. klasy w turnusie zawodowym w Zespole Szkół i 
Placówek Kształcenia Zawodowego Zielnej Górze w okresie od ……... do ………….., na co 
Rodzic/Opiekun prawny* wyraża zgodę: 
 
1. Pani/Pan* …………………. zobowiązuje się we własnym zakresie zapewnić dowiezienie swojej 

córki/syna ……………………………… do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej 
Górze oraz opiekę podczas tego dowożenia. 

2. Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości zobowiązuje się do zwrotu kosztów dowozu, 
w kwocie ryczałtowej 420,00 zł (tj. kwocie odpowiadającej kosztowi przejazdu najtańszym 
środkiem transportu dla opiekuna i ucznia na danej trasie Kraków – Zielona Góra, Zielona Góra – 
Kraków), pod warunkiem uczestnictwa w turnusie zawodowym. 

3. Zwrot kosztów dowozu nastąpi w sekretariacie Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w terminie do 15 dni od daty przedłożenia wniosku o dofinansowanie przejazdu. 

 
§ 2 

 
Załącznikiem do niniejszej umowy jest wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia i jego opiekuna do 
Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze wraz z załącznikami do wniosku. 
 

§ 3 
 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie 

obowiązujące, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz dla 

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości i jeden egzemplarz dla 
Pani/Pana……………………………. 

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

MIRiP                       Rodzic/Opiekun prawny 


