
 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu                          

 

NR wniosku ………………………………… 

..........................................................                           pole wypełnia kadra projektu                                                                             

Imię i Nazwisko      

 ..................................................................   

 ..................................................................   

           adres Uczestnika Projektu  

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną 
 Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na1:   

a) szkolenia zawodowe, 

b) szkolenia branżowych umiejętności językowych, 

c) staż zawodowy.  

organizowane w ramach Projektu nr POWR.01.02.01-24-0034/17pt.: „Młodzi 

aktywni na Śląsku”.   

Oświadczam, że w okresie od ___-___-______ r. do ____-____-______ r. 

uczestniczyłem/am w  ..........................  
                                            liczba dni zajęć 

zajęć/stażu i dojeżdżałem/am z                                        

...........................................................................  do   
      (miejscowość zamieszkania) 

....................................................................                                

        (miejscowość szkolenia/stażu)  

i z powrotem, w związku z tym poniosłem/am koszty w wysokości ……………………………….. 

zł. Wnoszę o ich refundację. W załączeniu przekazuję ……..….. szt. biletów na łączną 

kwotę ……………………………..……………. zł.   

 Proszę o zwrot należnej kwoty na następujący rachunek bankowy: nazwa banku:  

....................................................................................................................................

........................  

imię i nazwisko właściciela rachunku: 

........................................................................................................................ numer 

konta:  

 

  

  

      

 

 Miejscowość, data    Podpis Uczestnika Projektu  

  

Do składanego wniosku należy dołączyć:  

1. oryginały biletów potwierdzające przejazd na w/w trasie;  
 

                                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić  



 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu 

NR wniosku ………………………………… 

 .................................................................                  pole wypełnia kadra projektu.                                                                           

Imię i Nazwisko      

 ..................................................................   

 ..................................................................   

adres Uczestnika Projektu   

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM 

PRYWATNYM 
Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na2:   

a) szkolenia zawodowe, 

b) szkolenia branżowych umiejętności językowych, 

c) staż zawodowy.  

organizowane w ramach Projektu nr POWR.01.02.01-24-0034/17 pt.: „Młodzi 

aktywni na Śląsku”.  

Oświadczam, że w okresie od ___ - ___ - ______ r. do  ____ - ____ -______  r. 
uczestniczyłem/am w  ..........................  
                                            liczba dni zajęć  

zajęć/stażu i dojeżdżałem/am z  ...........................................................................   
                                                                                           (miejscowość zamieszkania)  

do  .................................................. 
(miejscowość szkolenia/stażu)                                

i z powrotem samochodem o numerze rejestracyjnym …………………………………………, w 

związku z tym poniosłem/am koszty w wysokości ………………………….………………….. zł.  

W związku z tym wnoszę o refundację kosztów dojazdu do wysokości ceny 

najtańszego/ych biletu/ów transportu publicznego na w/w trasie, która obsługiwana jest 

przez ……………………………………………………………………………………………………………………., 

a koszt biletu wynosi …………………………………….. zł.   

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości:  

………………….. x …………………… zł x 2 = ………………zł   

liczba dni zajęć    cena najtańszego biletu  kwota wnioskowana  

  

Proszę o zwrot należnej kwoty na następujący rachunek bankowy: nazwa banku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko właściciela 

rachunku:..………………………………………………………………………………………………numer konta: 

 

  

 ............................................................   ............................................................   

   Miejscowość, data                   Podpis Uczestnika Projektu  

                                                                 
2
 Niepotrzebne skreślić  



 

 

 

Do składanego wniosku należy dołączyć:   

1. kserokopia prawa jazdy Uczestnika Projektu; 

2. zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 

publicznej o wysokości najtańszego biletu na danej trasie lub w przypadku 

odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia – oświadczenie 

Uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym 

biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

odbywania szkoleń/stażu;  

3. jeśli Uczestnik Projektu którzy nie posiada uprawnień do kierowania samochodem, 

a jedynym sposobem dotarcia na zajęcia w wyznaczonych harmonogramem 

godzinach jest konieczność dowiezienia przez osoby trzecie:   

a. oświadczenie Uczestnika Projektu osoby dowożonej oraz   

b. oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu wraz z 

kserokopią prawa jazdy osoby dowożącej   

4. zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 

publicznej o wysokości najtańszego biletu na danej trasie lub w przypadku 

odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia – oświadczenie 

Uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym 

biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

odbywania szkoleń/stażu;  

Oraz przedstawić do wglądu:  

a. dowód rejestracyjny samochodu   

b. umowę użyczenia samochodu (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik 

Projektu); 



 

 

                    Załącznik nr 3 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu 

     

   ...................................................................  

Miejscowość i data  

  

  

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU  
  

  

Oświadczam, że cena najtańszego biletu jednorazowego normalnego (dla osoby 

dorosłej) na trasie od  ........................................................................ do  

........................................................................ wynosi …………………………..…..…. 

brutto, a cena biletu miesięcznego na w/w trasie wynosi  .......................................  

brutto.  

  

  

  

…………………………………..…………….……………  

             Pieczęć i podpis Przewoźnika  

 



 

 

              

 Załącznik nr 4 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu                                                                                                                                                                             
 

 

  

OŚWIADCZENIE O CENIE BILETU 

(uzupełnia się w sytuacji, gdy przewoźnik odmówił wydania zaświadczenia 

o cenie biletu) 

  

  

1. Ja niżej podpisany/a ………………………………………………… oświadczam, iż cena najtańszego 

jednorazowego  biletu na trasie 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

wynosi……………………………………..…..………zł. 

  

2. Dojazd z mojego miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć/stażu wiąże się 

koniecznością ……..… przesiadek. W związku z tym cena jednorazowego biletu na 

trasie:   

1………………………………………………………………………………….………wynosi………………..………….  

2…………………………………………………………………………………………wynosi………………….………….  

3…………………………………………………………………………………………wynosi………………….………….  

 

Suma:……………………….…  

  

W załączeniu przykładowy bilet.  

  

  

  

  

  

 .........................................................      ...................................................................   

   Miejscowość, data                           Podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                   Załącznik nr 5 do Regulaminu 

zwrotu kosztów dojazdu 
 

 

……………………………………………………  

                                                                                                                                                   

Miejscowość i data  

  

  

………………………………………………………  

 Imię i nazwisko osoby dowożącej  

  

  

  

  

  

OŚWIADCZENIE OSOBY DOWOŻĄCEJ O DOWOŻENIU UCZESTNIKA 

PROJEKTU  
  

  

Ja niżej podpisany/-a ……….…………….………………………..…….. oświadczam, że dowożę  

Pana/-ią …………………….…………………………….……. na zajęcia w ramach projektu ,,Młodzi 

aktywni na Śląsku”. 

Trasę z miejsca zamieszkania Pana/-i ………………………………..……………..… na miejsce 

szkoleń/stażu pokonuję specjalnie w celu dowiezienia Uczestnika Projektu na zajęcia.  

Pan/-i …………………………………………………  jest  przeze  mnie  dowożona  na  wszystkie zajęcia   

w ramach projektu „Młodzi aktywni na Śląsku” nr POWR.01.02.01-24-0034/17.  

  

  

………………………………………………………                     ………………………………………………………………….  

 

 Imię i nazwisko osoby dowożonej                            Podpis osoby dowożącej 

  

                                                                                                                                                     

…………………………………………………                                                                                                                                                    

Miejscowość i data  

  

  

 



 

 

  

  
                                 Załącznik nr 6 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  OSOBY DOWOŻONEJ  
  

  

Ja niżej podpisany/-a ………………………………………….……….. oświadczam, że nie 

posiadam uprawnień do kierowania samochodem. Dowożenie mnie na zajęcia/staż przez 

………………………………….………………………………. jest jedynym sposobem dotarcia w 

wyznaczonych harmonogramem godzinach na zajęcia/staż w ramach projektu „Młodzi 

aktywni na Śląsku” nr POWR.01.02.01-24-0034/17.  

  

  

  

  

………………………………………………………………….  

                                                                                                                            

Podpis uczestnika – osoby dowożonej   

 

 

................................................................... 

Miejscowość i data  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                  Załącznik nr 7 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU ZMIAN W DOKUMENTACH  DOTYCHCZAS 

DOŁĄCZONYCH DO WNIOSKU O ZWROT KOSZTU DOJAZDU  
  

  
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………… oświadczam, iż informacje 

zawarte w dokumentach dotychczas dołączonych do „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu 

samochodem prywatnym”/ „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną”3 

są aktualne.   

  

  

  

     ........................................................  

         Podpis Uczestnika Projektu  

  

 ................................................................... 

Miejscowość i data  

 

                                                                 
3 Niepotrzebne skreślić  


