
 

 

 
…………………………………………………………………........... 
(imię i nazwisko uczestnika projektu)    …………………………………………………………………............. 
                    (miejscowość i data) 

……………………………………….…………………………………… 
 (ulica, nr domu zamieszkania) 
 

……………………………………….……………………………………                         
(kod pocztowy, miejscowość zamieszkania) 
                                                                                                 

Nr wniosku (Pole wypełnia pracownik Biura Projektu) 

 
        
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU  

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu do miejsca i z miejsca odbywania stażu w ramach 

projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01.00-06-0023/15. 

 
Oświadczam, że w okresie od ………………….......... do ………………….……... uczestniczyłem/am 

w ……................ dniach stażu i dojeżdżałem/am 

 środkami komunikacji publicznej*   

 pojazdem prywatnym (tj. samochód)* Nr Rejestracyjny pojazdu1 ………………………………..………. 

 byłem/am dowożony/a przez osobę trzecią* Nr Rejestracyjny pojazdu1…………………………..….. 

 

z …………………………………….…….. (miejsce zamieszkania) do ………………………..………………………… (miejsce 

stażu) i z powrotem, w związku z tym wnoszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny 

najtańszego2 biletu transportu publicznego na w/w trasie. 

 

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości ……………….......................... zł brutto. 

 
Sposób przekazania środków: przelew na mój osobisty rachunek bankowy: 
 
Nazwa i oddział banku:………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer mojego rachunku bankowego: 

                                

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 W przypadku gdy właściciel pojazdu nie widnieje jeszcze w dowodzie rejestracyjnym należy przedstawić umowę kupna/sprzedaży 
pojazdu. 
2 Najtańszym biletem komunikacji publicznej w przypadku stażu trwającego pełny miesiąc jest bilet miesięczny. W przypadku gdy 
ilość przejazdów w miesiącu jest niewielka i suma kosztów biletów jednorazowych nie przekracza ceny biletu miesięcznego, podczas 
dokonywania zwrotu należy wziąć pod uwagę ceny biletów jednorazowych. 

 



 

 

Do wniosku załączam*: 

 bilety jednorazowe (w załączeniu ………..… szt.)3, suma kosztów biletów: ……………………..…… zł;  

 bilet miesięczny (w załączeniu ……………… szt. )3, koszt biletu: ……………………………….…………… zł; 

 zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; 
koszt biletu jednorazowego: …………...………… zł, koszt biletu miesięcznego: ……………………… zł; 

 oświadczenie Uczestnika Projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym 
biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu; 

 umowę użyczenia pojazdu (tj. samochód); 

 kserokopię prawa jazdy z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem  (imię i nazwisko 
UP)”; 

 kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność 
z oryginałem  (imię i nazwisko UP)”; 

 oświadczenie UP – osoby dowożonej o dowożeniu na staż; 

 oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu UP; 

 kserokopię umowy kupna/sprzedaży z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem  
(imię i nazwisko UP)”- w przypadku gdy właściciel nie widnieje jeszcze w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 

 

Składam niniejszy wniosek i oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu ZWROTU KOSZTÓW 
DOJAZDU dla uczestników projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLU.09.01.00-06-
0023/15”. 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

 

……………………....………………………………. 

                                                                                                           Podpis uczestnika projektu 

 

* zaznaczyć właściwe/niewłaściwe wykreślić 

 

                                                           
3 Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem zamieszkania i miejscem 
stażu. 


