
Wnioskuję o zwrot kosztów przejazdu ucznia (dziecka) do szkoły - zwrot kosztów zakupu:

biletu miesięcznego dziecku/uczniowi na dojazd do oddziału przedszkolnego/szkoły
1

biletu miesięcznego rodzicowi/opiekunowi dziecka/ucznia, które nie ukończyło 7 roku życia1

Oświadczenie Wnioskodawcy:

Oświadczam, że informacje podane przeze mnie we wniosku są zgodne z prawdą.

WNIOSEK 

o zwrot kosztów przejazdu
(wypełniony i podpisany wniosek wraz z oryginałem biletu miesięcznego należy złożyć w termnie 

7 dni po zakończeniu miesiąca  (za grudzień - w terminie do 24 grudnia) 

do Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola , Józefina, ul. Mazowiecka 1, 96-321 Żabia Wola, tel. 046 857 80 53)

Należną mi kwotę refundacji w/w kosztów proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa banku

Nr rachunku

Rok/miesiąc obowiązywania biletu

Oświadczam, że odległość z miejsca zamieszkania dziecka/ucznia do szkoły wynosi powyżej 3 km (w przypadku dziecka/ucznia z klas 

0-IV) lub 4 km (w przypadku ucznia z klas V-VIII)

Koszt biletu miesięcznego dziecka/ucznia

Koszt biletu miesięcznego rodzica/opiekuna

(w przypadku, gdy dziecko nie ukończyło 7 roku 

życia)

Adres zamieszkania dziecka/ucznia 

Adres szkoły 

Klasa

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku

Imię i nazwisko dziecka/ucznia

Data urodzenia

(imię wnioskodawcy - rodzica/opiekuna prawnego)

(nr tel. rodzica/opiekuna prawnego)

(nazwisko wnioskodawcy - rodzica/opiekuna prawnego)

(adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego)

(adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego)

W załączeniu oryginał biletu miesięcznego:

- dziecka/ucznia2

- oraz rodzica/opiekuna2

(miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy)

1 zaznaczyć X
2 właściwe podkreślić
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Wypełniając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu zwrotu kosztów przejazdu. Przetwarzanie realizowane będzie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 ) w oparciu o podstawę prawną Art.6.ust.1c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 

RODO ). 

Administratorem danych jest Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola  – tel: 46 8578053; mail: cuw@zabiawola.pl. 

Podanie danych przez Ciebie jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania celu dla którego je przekazujesz. 

Więcej informacji  w zakresie bezpieczeństwa Twoich danych i realizacji praw należnych możesz uzyskać w siedzibie Centrum 

Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, zapoznając się z pełną klauzulą informacyjną lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony 

Danych tel.604362559 ; iod@cdkp.pl .  

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Obowiązek informacyjny
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