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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

dla uczestników projektu „Zawodowo zakręceni” 

nr  RPKP.10.02.03-04-0005/20 

 
 
 

…………………………………………………………… 
(miejscowość, data) 

 

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

……………………………………….…………………………………………      
(adres)            
 
 
 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdów w związku z moim udziałem w projekcie 

„Zawodowo zakręceni”.  

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

stażu / praktyce zawodowej i dojeżdżałem/am: 

 środkami komunikacji publicznej   

 pojazdem prywatnym własnym / użyczonym1, nr rejestracyjny ....................................... 

 byłem dowożony przez ..................................................................... pojazdem prywatnym,  

     nr rejestracyjny ....................................... 

 

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

(miejsce realizacji wsparcia) i z powrotem, w związku z tym wnoszę o zwrot kosztów przejazdów 

do wysokości ceny najtańszego2 biletu transportu publicznego na ww. trasie. 

 

 

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

Sposób przekazania środków - przelew na poniższy rachunek bankowy. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić.  
2 Najtańszym biletem komunikacji publicznej w przypadku formy wsparcia 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. 



 

2 

 

 

 

………………………………………….............................................…………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko właściciela rachunku) 

 

                          
(nr rachunku) 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie zwrotu kosztów dojazdu dla  

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

na moje osobiste konto bankowe, wskazane powyżej3. 

 

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

                                                                                          (czytelny podpis właściciela konta) 

Do wniosku załączam4: 

 bilety jednorazowe;  
bilet miesięczny;  
oświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie;  
 kserokopię prawa jazdy;  
 kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu;  
umowę użyczenia – w przypadku, gdy właścicielem pojazdu jest inna osoba;  
oświadczenie osoby dowożącej – w przypadku, gdy uczestnik projektu był dowożony przez osobę 
trzecią; 
 ........................................................................................................................................................ 

 

Oświadczam ponadto, że znana jest mi treść REGULAMINU ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU dla 
uczestników projektu „Zawodowo zakręceni”. 
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) 

Wnioskodawca: 
 

- spełnia/nie spełnia* warunki(-ów) do zwrotu kosztów dojazdu* określone w „Regulaminie zwrotu 

kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Zawodowo zakręceni ”nr  RPKP.10.02.03-04-0005/20” 

 
- przyznaję/nie przyznaję* zwrot kosztów w kwocie ……………………….. 

 

 
 

          ……………..…..…………………………………. 
       (data i podpis koordynatora projektu) 

 

                                                           
3 Wypełnić tylko w przypadku, gdy uczestnik projektu nie jest właścicielem konta.  
4 Zaznacz właściwe załączniki.   


