
                                                            

Projekt „Drogowskaz na biznes 7” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020 

Załącznik nr 18 wniosek o zwrot kosztów przejazdu.  

NR WNIOSKU: 

CZĘŚĆ A  (wypełnia uczestnik projektu) 

Ja, niżej podpisany, zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia z tytułu 

udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7” 

IMIĘ I NAZWISKO  

Adres zamieszkania  

Telefon kontaktowy  

e-mail  

miejsce szkolenia  

ilość km  

dni szkolenia   

łączna liczba dni  

 

Oświadczam, że na szkolenie w ramach projektu „Drogowskaz na biznes 7” dojeżdżałem/am z innej miejscowości niż 

miejscowość, w której odbywa się szkolenie za pomocą: 

 Komunikacji publicznej (np. PKS, PKP). 

 Własnym samochodem, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest uczestnik projektu 

 Użyczonym samochodem, którego właścicielem lub współwłaścicielami są osoby trzecie 

 

Jednocześnie oświadczam, że koszt przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć środkami komunikacji 

publicznej wynosi: w jedną stronę .............................. zł.  

W celu potwierdzenia ceny załączam oryginały biletów dokumentujące poniesienie kosztów podróży i/lub oświadczenie 

przewoźnika o cenie biletu oraz pozostałe wymagane dokumenty wymienione w Regulaminie Projektu „Drogowskaz na 

biznes 7”. 

 

Dane do przelewu. Proszę o wypłacenie zwrotu kosztów przejazdu,  

Imię i nazwisko posiadacza konta: ………………………………………………………………………………... 

Adres posiadacza rachunku: …………………………………………………………………………………………. 

Numer rachunku bankowego: 

                          

 Oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 
prawdą. 

 

………………………..…………………………………………… 

                (Data i podpis Uczestnika Projektu) 

 

 

 



                                                            

Projekt „Drogowskaz na biznes 7” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020 

CZĘŚĆ B (wypełnia Fundacja ATUT 

 

ilość obecności na zajęciach ……………………………………………….................................… 

 

łączna kwota do zwrotu ……………………………………………………………............................ 

 

Wniosek nr  

 

 

Zatwierdzam do wypłaty kwotę (PLN)  

 

 

Pieczęć i podpis osoby uprawionej  

 

 

 

 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Osoba dojeżdżająca środkiem komunikacji publicznej:  

a. Oryginały biletów z danej trasy, na której podróżuje uczestnik. Jeżeli na bilecie nie ma trasy, wówczas należy 

dostarczyć oświadczenie przewoźnika o cenie biletu i trasie przejazdu. (zwrot kosztów może być dokonany do tej 

kwoty) 

b. Oryginały biletów czasowych (np. tygodniowy, miesięczny) z danej trasy, na której podróżuje uczestnik (gdy 

wsparcie szkoleniowe nie odbywa się w sposób ciągły, np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności 

na zajęciach koszt biletu należy kwalifikować proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów na zajęcia). 

2. Osoba dojeżdżająca własnym samochodem, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest uczestnik projektu:  

a. prawo jazdy uczestnika projektu – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;  

b. dowód rejestracyjny pojazdu uczestnika – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 

c. w celu potwierdzenia kosztu dojazdu, należy dostarczyć oświadczenie przewoźnika o cenie biletu i trasie przejazdu 

d. Oświadczenie (załącznik nr 19 do Regulaminu). 

e. W przypadku, gdy uczestnik projektu jest współwłaścicielem pojazdu należy dołączyć oświadczenie użyczenia 

pojazdu podpisane przez drugiego współwłaściciela pojazdu. (załącznik nr 21 do Regulaminu). 

3. Osoba dojeżdżająca samodzielnie użyczonym samochodem, którego właścicielem lub współwłaścicielami są osoby 

trzecie:  

a. prawo jazdy uczestnika projektu – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;  

b. dowód rejestracyjny użyczonego pojazdu – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; Oświadczenie, opisujące 

sytuację uczestnika projektu, które potwierdza konieczność korzystania z takiej formy transportu (załącznik nr 19 

do Regulaminu).   

c. umowa użyczenia samochodu – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 

d. W przypadku, gdy użyczony pojazd jest współwłasnością osób trzecich należy dołączyć oświadczenia obu 

współwłaścicieli o użyczeniu pojazdu (załącznik nr 21 do Regulaminu) 

e. w celu potwierdzenia kosztu dojazdu, należy dostarczyć oświadczenie przewoźnika o cenie biletu i trasie przejazdu 

 


