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Formularz dokumentujący wydatki 
związane z podróżą pojazdem prywatnym/służbowym 
Formularz może służyć udokumentowaniu kosztów
związanych z podróżą gości do kraju sąsiada (str. 1)  lub
kosztów poniesionych przez gospodarzy w trakcie programu (str. 2). 

Wydatki dokumentujące koszty podróży do kraju sąsiada jako gość. 

Numer projektu 
W jakim celu odbyła się podróż 
Imię i nazwisko właściciela pojazdu 
Numer rejestracyjny pojazdu Pojemność silnika pojazdu 
Łączna liczba km (wg wykazu poniżej) Stawka za km przebiegu w PLN1 
Wydatki na podróż łącznie w PLN, 
obliczone na podst. stawki za km przebiegu 

Dotacja PNWM nie może przekroczyć wysokości wydatków na podróż obliczonych na podstawie stawek 
ministerialnych za km przebiegu. PNWM dotuje koszty podróży zgodnie z załącznikiem 2 Wytycznych      
wspierania PNWM (liczba przejechanych kilometrów (odcinek w jedną stronę) x stawka dofinansowania  
za każdą osobę).  

Osoby uczestniczące w ww. projekcie, podróżujące wspólnie ww. pojazdem (prosimy podać imię i nazwisko): 

1. 2. 
3. 4. 
5. 6. 
7. 8. 
9. 10. 

       W przypadku większej liczby osób prosimy powielić formularz. 

Wykaz przejazdów ww. pojazdem 

1. data przejazdu 
skąd (kod, miejscowość ) 
dokąd  (kod, miejscowość ) 
liczba km 

2. data przejazdu 
skąd (kod, miejscowość )

dokąd (kod, miejscowość )

liczba km 

Data: Czytelny podpis: 

1 Stawki obowiązujące w 2023 roku  
0,89 zł – w przypadku samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ 
1,15 zł – w przypadku samochodów osobowych/ciężarowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ 
Na podstawie Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 
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Formularz dokumentujący wydatki 
związane z podróżą pojazdem prywatnym/służbowym 
Formularz może służyć udokumentowaniu kosztów
związanych z podróżą gości do kraju sąsiada (str. 1)  lub
kosztów poniesionych przez gospodarzy w trakcie programu (str. 2). 

Wydatki dokumentujące koszty podróży w trakcie realizacji projektu w moim kraju jako gospodarz. 

Numer projektu 
Imię i nazwisko właściciela pojazdu 
Numer rejestracyjny pojazdu Pojemność silnika pojazdu 
Łączna liczba km (wg wykazu poniżej) Stawka za km przebiegu w PLN2 
Wydatki na podróż łącznie w PLN, 
obliczone na podst. stawki za km przebiegu 

Wykaz przejazdów ww. pojazdem 

1. data przejazdu 
W jakim celu? 
skąd (kod, miejscowość ) 

dokąd  (kod, miejscowość ) 
liczba km 

2. data przejazdu 
W jakim celu? 
skąd (kod, miejscowość ) 
dokąd (kod, miejscowość ) 
liczba km 

3. data przejazdu 
W jakim celu? 
skąd (kod, miejscowość ) 
dokąd (kod, miejscowość )

liczba km 

4. data przejazdu 
W jakim celu? 
skąd (kod, miejscowość ) 
dokąd (kod, miejscowość ) 
liczba km 

Data: Czytelny podpis: 

2 Stawki obowiązujące w 2023 roku  
0,89 zł – w przypadku samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ 
1,15 zł – w przypadku samochodów osobowych/ciężarowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ 
Na podstawie Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
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Informacja dotycząca ochrony danych osobowych 

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymogiem niezbędnym do rozliczenia i kontroli
projektu dofinansowanego przez PNWM.

2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3. Administratorem podanych danych osobowych w powyższym zakresie jest Organizacja „Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży” (PNWM) z siedzibami: Alzacka 18, 03-972 Warszawa i Friedhofsgasse 2, 14473
Potsdam. W obu biurach PNWM został wyznaczony Inspektor Ochrony danych, z którym można skontaktować
się w siedzibie Administratora: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org. Dane osobowe są
przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i będą
przechowywane przez okres 5 lat od momentu zakończenia projektu.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści wyżej wymienionych danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania. Jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią
informację na adres: ochronadanych@pnwm.org / datenschutz@dpjw.org.

6. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator będzie miał prawo do przetwarzania Pani/a
danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w
szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności i rozliczenia projektu czy też
dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
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