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Zalączl^lik nľ ĺ0 cĺo Uchlvały nľ 3lO/VlI/20l8 Nacz-clne.i l{acly Piclęgniaľck i PoloŻnycll z dni2l 22 l"ĺlarca26l{l ľ. w spľarvie
zasacĺ itrybtr kompensac'ii wynzrgľoc'lzcrria plzez oľgany samoľząclt-l piclęgrriaľek ipolożnych na czas zlvolnieli ocl pľacy
1lľacor'vnika bęcląccgo cz-Ionl<ieIrl oľganu izby. tľybu zwľotu kosztórv poclľóĺ.ý i innych ůzasacĺńionych wyc1atkórv ponicsionycĹ
1lľzezczlollkasalrioľzącĺtt rł,zrł'iązl<uzrvyl<onyrvallicnrczyllności l1t|l'7.ec7,iz.byltlĹ.ic.j oľganólv

(nliejscorvośc) (data)

(imię i nazwisl<o składającego oświadczenie)

oŚwIADCZENIE
o poniesionym wydatku w tľakcie podľóży oraZ przyczynach

braku .iego udokumentowania

dnia

W związl<Ll z podľóŻą w clniu/dniach .., ,.. . '. . .. .,. .....clo

p on i osłern/pon iosłaln * następtlj ące wycl atl<i :

(mie.jscowość, kľaj)

(podać ľodzaj wydatlĺu oľaz jego kwotę)

(poclać ľoclza.j wyclatl<Ll oľaz jego lĺwotę)

(podaĆ ľodzaj wydatl<u oľaz jego kwotę)

(podać ľodzaj wyclatl<u oraz jego kwotę)

Jednocześnie, oświadczalll iż nie jest rnoŻliwe pľzedstawienie dokumentów (tj. ľaclrutrków, falĺtuľ, biletów)
potwieľdzających powyższe wydatl<i z uwagi na fal<t' iż:

(podać powód l'l1l. kľaĺlz-ieŻ', zagubienie itp.)

r llic1lotľzclrllc skľcśllć

(poĺlpis osoby sklada.jące.i oślviadczcnic)


