
 

 
Projekt „Szlifowanie diamentów - Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami rynku pracy - II edycja” jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM 

w ramach projektu „Szlifowanie diamentów - Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami 

rynku pracy – II edycja” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 

 

Ja, niżej podpisany/a ……..............................…………………...…………………………………, 

zamieszkały/a…….………………………………………………………………………………………

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

zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu i jednocześnie oświadczam, że w związku z moim 

udziałem w projekcie „Szlifowanie diamentów - Młodzież NEET z województwa Śląskiego brylantami 

rynku pracy – II edycja” na szkolenie APP/ szkolenie zawodowe/ staż dojeżdżałem samochodem: 

Potwierdzenie wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu wynosi. 

Miesiąc / rok 

przejazdu 
Z miejscowości Do miejscowości 

Środek transportu 

PKP/PKS/MPK/ 

inny przewoźnik* 

Koszt przejazdu 

- jednorazowy 

      

 

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości: ................................................................................zł, 

słownie: …………....…….........................…………………………………………….………….....…… 

Zwrotu kosztów dojazdu proszę dokonać na konto bankowe: 

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

w banku: ……………………..…..…………………………………………………………………….…. 

  

 

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

miejscowość, data     podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 
Załączniki do wniosku: 

- zaświadczenie o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu (załącznik 1). 
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OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisana/y .....................………………............................................................................, 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ………..……………..………….…… wydanym przez 

…………………………………………………………………………………….…………….…, 

numerze PESEL ………………………..…… zamieszkała/y w ……………................………….. 

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

oświadczam,   że   w  związku   z   moim   udziałem   w   szkoleniach  APP / szkoleniach 

zawodowych / stażu   zawodowym*   w dniach ...................................................................……. 

w ramach projektu  „Szlifowanie diamentów - Młodzież NEET w województwa Śląskiego 

brylantami rynku pracy – II edycja”: 

1. Dojeżdżałem/em samochodem osobowym marki ……………..…….………………............. 

o numerze rejestracyjnym: ……………………………… na miejsce odbywania szkolenia  

APP / szkolenia zawodowego / stażu   zawodowego* w …………………………………….. 

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

………………………………………………………………. z miejsca mojego zamieszkania. 

(miejscowość, adres gdzie obywały się zajęcia) 

2. Koszt dojazdu w dwie strony na ww. trasie wynosi ...........…………………..….............. zł, 

co  potwierdzam  załączoną ewidencją przebiegu pojazdu oraz zaświadczeniem o wysokości 

ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu. 

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

Zwrotu kosztów dojazdu proszę dokonać na konto bankowe: 

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

w banku: ……………………..…..……………………………………….………………………………. 

  

 

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

miejscowość, data      podpis Uczestnika Projektu 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki do wniosku: 

- kserokopia prawa jazdy uczestnika potwierdzona za zgodność z oryginałem (lub kserokopia i oryginał  do wglądu) 

- kserokopia dowodu rejestracyjnego auta potwierdzona za zgodność z oryginałem (lub kserokopia i oryginał do wglądu) 

- zaświadczenie o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu (załącznik 1). 
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Załącznik 1 

 

 

ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI CENY BILETU 

JEDNORAZOWEGO NA OKREŚLONEJ TRASIE PRZEJAZDU 

 

 

Oświadczam, że  od  dnia: ……………………………………………………………………… na 

trasie z …………………………………………………………..…......……………………..…. do 

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

- występuje połączenie bezpośrednie, a cena najtańszego biletu ulgowego/normalnego*  

w obie strony na ww. trasie wynosi …………………………….……………..……………. zł 

(słownie: …….…..…………………….………….…………………………………………..)** 

- nie występuje połączenie bezpośrednie, a cena najtańszego biletu ulgowego/normalnego*  

w obie strony na równorzędnej trasie wynosi ………………………………………..….…. zł 

(słownie: …………..……………………..….............................................................………..)** 

 

 

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

/ data i podpis uczestnika projektu / 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

** zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

- zaświadczenie  przewoźnika  lub  wydruk  ze  strony  internetowej  danego  przewoźnika  (PKM,  PKP, PKS lub 

innego) dokumentujący ceny biletów obowiązujących na danej trasie. 

 


