
 
……………………………………………     ………………………., dnia …………………………… 
 (imię i nazwisko) 
 
 
…………………………………………… 
 (adres) 

WNIOSEK 
O ZWROT KOSZTÓW PODRÓŻY 

(świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty, osoby towa rzysz ącej 1) 
 

Wnoszę o zwrot kosztów przejazdu poniesionych przeze mnie na trasie………………………………………. 
w dniu/dniach ……………………….w związku ze stawiennictwem na wezwanie Sądu Rejonowego w 
Oświęcimiu w sprawie o sygn. akt………………………. 
Na wezwanie stawiłem(am) się sama/ z osobą towarzyszacą1, bez opieki, które nie mogłem(mogłam) się 
stawić. 
Poni żej wypełni ć odpowiedni ą rubryk ę w zależności od u żytego środka transportu i rodzaju 
należności: 
Na wezwanie przyjechałem(am) samochodem marki……………..……………. model……………………….. 
rok produkcji…………………………. o średnim zużyciu paliwa……………..litrów/100 km; cena zakupu 1 
litra paliwa to ……………….. zł., pokonując trasę o długości …………………….. km (w obie strony). 
Poniosłem(am)/ nie poniosłem(am)1 także inne koszty z tytułu ……………………………………. Jest to 
kwota …………………………… zł; na dowód czego przedkładam ……………………………………………… 
W związku z podróżą poniosłem(am) koszty dojazdu o łącznej wysokości:………………………………… zł. 
 

 
Na wezwanie przyjechałem(am) autobusem/pociągiem/busem 1 na dowód czego przedkładam kopię 
zakupionych biletów. 
Poniosłem(am) nie poniosłem(am) 1 także inne koszty z tytułu …………………………………………Jest to 
kwota …………………………… zł, na dowód czego przedkładam ……………………………………………… 
W związku z podróżą poniosłem(am) koszty o łącznej wysokości:……………………………………………zł. 
 

 
Na wezwanie przyjechałem(am) środkiem komunikacji miejskie. Cena biletu to …………………………. Zł 
W związku z podróżą poniosłem(am) koszty o łącznej wysokości:……………………………………………zł. 
 

 
Wnoszę o zwrot kosztów przejazdu autobusem/pociągiem/busem/środkiem komunikacji miejskiej 1 

poniesionych przez osobę towarzyszącą świadkowi, bez opieki której nie mógłbym stawić się na 
wezwanie. Przedkładam: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności świadka, zaświadczenie od lekarza, że 
w dniu wezwania świadek wymaga opieki innej osoby/ inny dokument 1 …………………………………… 
Przedkładam kopię biletów na kwotę  ……………………………………………………. zł. 
Osoba towarzysząca świadkowi poniosła/ nie poniosła 1 także inne koszty z tytułu ……………………… 
jest to kwota……………………… zł, na dowód czego przedkładam…………………………………………….. 
W związku z przejazdem osoby towarzyszącej poniesione zostały koszty w wysokości:………………….. zł 
 
Należność proszę wypłacić gotówką w kasie/przekazać na adres zamieszkania/przekazać na mój 
rachunek bankowy 1 

  -         -     -     -     -     
 

 
 

………………………………… 
           podpis czytelny   

Niepotrzebne skreślić – 1) 
• W przypadku przyjazdu własnym samochodem należy przedstawić dowód rejestracyjny 
• W przypadku braku biletów świadek składa pisemne oświadczenie o przyczynach ich braku 


