
FAKTURY VAT

Rodzaj płatności Co MUSI znaleźć się na odwrocie każdej faktury

1. Jeśli zapłacono gotówką

- Imię i nazwisko lidera grupy;

- Numer i rodzaj kontraktu 
(np. systematyczny xxxx, wakacyjny xxxx);

- formułka:
„Proszę o zwrot na konto” (tu wymienić):
Imię, nazwisko,
Adres rachunku bankowego,
Nr konta, na który ma zostać przelany zwrot.

2. Jeśli zapłacono 
przelewem 

- Imię i nazwisko lidera grupy;

- Numer i rodzaj kontraktu 
(np. systematyczny xxxx, wakacyjny xxxx);

a) jeśli przelewowa FV została już opłacona (np. przez 
lidera, RKP lub inną osobę), to należy wpisać poniższą 
formułkę:
„Proszę o zwrot na konto” (tu wymienić):
Imię, nazwisko,
Adres rachunku bankowego, 
Nr konta, na który ma zostać przelany zwrot.

 *W tym przypadku należy dołączyć dokument 
potwierdzający dokonanie takiego przelewu przez osobę 
wskazaną jako adresat zwrotu (wyciąg z rachunku 
bankowego np. w formie print screenu lub kserokopii)

b) jeśli przelewowa FV nie została jeszcze opłacona i 
płatność ma zostać zrealizowana przez FRW 
bezpośrednio na konto sprzedawcy, to należy wpisać 
poniższą formułę:
„Proszę o zwrot na konto sprzedawcy”



ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRZEJAZDU
(TABELA)

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW REALIZOWANEGO PROJEKTU W RAMACH
PROGRAMU „PROJEKTOR – wolontariat studencki”

.................................................. NR UMOWY nr....................... / ............. / 2010
                                                                            

(imię i nazwisko lidera grupy)                                          (rodzaj projektu, np. systematyczny) / ( nr kontraktu, np. 8901)

Lp
. Data Trasa 

przejazdu
Środek

transportu
Ilość km.

(sam.osobowy)

Stawka 
za 

kilometr*

Kwota do 
zwrotu 

wg. pkt.10 
porozumienia

Cena 
jednego 
biletu 

Ilość
biletów

Kwota
do zwrotu

Potwierdzam 
pobyt (dyrektor 

szkoły)

1.

Data 
pierwszeg

o 
spotkania

skąd - 
dokąd

samochód, / 
BUS / PKS / 

PKP

Wypełniamy tylko 
w wypadku podróży 

samochodem

         
Wypełniamy tylko 

w wypadku podróży 
BUS/PKS/PKP

Pieczęć i podpis 
dyrektora 
placówki

2.
Data 

drugiego 
spotkania

skąd - 
dokąd

samochód, / 
BUS / PKS / 

PKP

Wypełniamy tylko 
w wypadku podróży 

samochodem

Wypełniamy tylko 
w wypadku podróży 

BUS/PKS/PKP

Pieczęć i podpis 
dyrektora 
placówki

3.
Data 

trzeciego 
spotkania

skąd - 
dokąd

samochód, / 
BUS / PKS / 

PKP

Wypełniamy tylko 
w wypadku podróży 

samochodem

Wypełniamy tylko 
w wypadku podróży 

BUS/PKS/PKP

Pieczęć i podpis 
dyrektora 
placówki

4.

5.

6.

7.

8.

Ogółem

* wypełnia FUNDACJA ROZWJOU WOLONTARIATU
od 14 listopada 2007 r. obowiązują następujące stawki: - pojemność silnika do 900 cm3 stawka = 0,5214 zł za km; - pojemność silnika powyżej 900 cm3 stawka = 0,8358 zł za km.
Dojazd na zajęcia odbył się samochodem marki ................................. nr rejestracyjny ........................................ pojemność silnika .........................

W przypadku podróżowania PKS/PKP do powyższego zestawienia należy dołączyć bilety za przejazdy.

Po zaakceptowaniu, proszę o przesłanie pieniędzy na konto bankowe
Właściciel .................................................................................................................................
Adres właściciela rachunku (zgodny z informacjami banku) .......................................................................
Nr konta bankowego ......................................................................................................................

............................................................
                               Podpis lidera


                                                                                                                                                                                                                                   (Zgodny z podpisem u góry karty)

Pola w tym kolorze wypełniamy zawsze

Pola w tym kolorze pozostają zawsze puste


