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Miejscowość ………………, dn. ........................ 

 

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

( nazwisko i imię ) 

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

( adres zamieszkania ) 

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

( nr telefonu)  

Wniosek o zwrot kosztów dojazdów na szkolenie/kurs/staż 

 

I. Informacje ogólne 

1.Oświadczam, że w okresie od dnia ………………..…. do dnia ………..……………., liczba 

dni ……………… 

uczestniczę w  stażu /kursie/ szkoleniu który/e odbywa się w  

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

(nazwa i adres pracodawcy lub jednostki szkoleniowej) 

2.Dojeżdżam z …………………………..………do…………………………………………… 

(nazwy miejscowości) 

3. Koszt biletu jednorazowego wynosi ……………………………. zł. 

II. Dane dotyczące refundacji 

1. Wnioskuję o przyznanie refundacji poniesionych kosztów przejazdu za okres od dnia 

……………………………………………………….....do dnia……………….…………….. 

w kwocie…………………………………….….zł. 

2. Liczba dni nieobecnych nieusprawiedliwionych w okresie rozliczeniowym wyniosła 

……………………... 

3. Należną mi kwotę refundacji w/w kosztów proszę przekazać na poniższy rachunek 

bankowy: 

Nazwa 

Banku……………………………………………………………………..……………………  

    _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  -  _ _ _ _ 

                                                                                                                                                                                   

(podpis wnioskodawcy) 

Załączniki:  

1.  Bilet jednorazowy – oryginał - …………………sztuk 
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Wypełnia Projektodawca 

Osoba wnioskująca uczestniczyła w w/w szkoleniu/ stażu 

.........................................................w liczbie ………………………..dni.  

(Dane monitorowane na podstawie listy obecności na wsparciu). 

Refundacji podlega kwota: 

1. ................................................. zł z tytułu przejazdu środkiem komunikacji publicznej 

2. ................................................. zł z tytułu przejazdu samochodem prywatnym, 

marki........................................................ o numerze rejestracyjnym......................................... 

 

Ogółem do zwrotu .......................... zł (słownie: ........................................................................ 

 

....................................................................................................................................................) 

 

.............................. Sporządził ..................................................................................................... 

(data)   (podpis pracownika, osoby uprawnionej ze strony Projektodawcy) 
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Załącznik nr 1 

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA SZKOLENIE/ KURS/STAŻ – ZASADY 

PRZYZNAWANIA 

 

1. Refundacji podlegają koszty przejazdu najtańszym środkiem komunikacji  

2. Zwrot kosztów przejazdu przyznawany jest jedynie w ramach limitu posiadanych środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach budżetu projektu. 

3. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje po udokumentowaniu tych kosztów. Przez 

„udokumentowane koszty” rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd, potwierdzone:  

1. jednorazowymi biletami komunikacji zbiorowej (tj. biletami autobusowymi, biletami 

kolejowymi II klasy oraz biletami przewoźników prywatnych), zawierającymi cenę, 

trasę przejazdu i datę wykorzystania; 

2. imienną fakturą VAT, zawierającą cenę, trasę przejazdu i okres obowiązywania. 

4. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest przedłożenie Wniosku i dokumentów w Biurze 

projektu. 

5. Podanie złożone bez wymaganych załączników, nie podpisane przez osoby uprawnione, 

wypełnione nieczytelnie pozostanie bez rozpatrzenia.  

6. Refundacji nie podlegają nieczytelne i niewiarygodne bilety oraz niewłaściwie opisane i 

sporządzone faktury VAT. 

7. Rozpatrując wniosek Projektodawca może żądać wyjaśnień lub dokumentów 

potwierdzających informacje zawarte w podaniu.  

8. Refundacja kosztów przejazdu na podstawie biletów jednostkowych następuje na 

podstawie następujących dokumentów: 

1. wniosku o zwrot kosztów dojazdu; 

2. jednorazowych biletów lub faktury VAT 

9. Refundacja kosztów przejazdu własnym środkiem transportu następuje na podstawie 

następujących dokumentów: 

 wniosku o zwrot kosztów dojazdu; 

 potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii: dowodu rejestracyjnego 

samochodu; 

 umowy użyczenia w przypadku, gdy właścicielem samochodu jest inna osoba; 

 zaświadczenia o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu 

z uwzględnieniem przysługujących ulg w przejazdach potwierdzonego przez 

przewoźnika. 

      9.1 Wysokość refundacji ustala się mnożąc koszt biletu jednorazowego przez dwa oraz 

przez liczbę dni obecności na szkoleniu/ kursie/stażu – zgodnie z listą obecności. 

      9.2 Jeżeli z jednego pojazdu korzysta kilka osób, zwrot kosztów przysługuje tylko i 

wyłącznie jednej osobie – właścicielowi, któremu udzielana jest pomoc. 

  



 

Projekt „Zawodowy Pakiet Startowy” nr RPDS.10.04.01-02-0032/17 współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
* 

Załącznik nr 2 

 

ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU 

 

Nazwa i adres firmy…………..…….………………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że koszt przejazdu na trasie……………………………………………….……………… 

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

………………………………………………. (bilet ulgowy/normalny*) wynosi …………………… zł 

(w jedną stronę). 

 

 

 

.…………………………………………………  

                                                                                    Pieczęć firmowa i podpis  

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik 3 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

 

zawarta w dniu ………………….w ………………………...… pomiędzy: 

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

zamieszkałym(ą) ………………………….……………………………………………, 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym ………………………………, wydanym przez 

……………….…………………… zwanym dalej użyczającym,  

 

a  

 

……………………………………………….…………., zamieszkałym(ą) 

………………………….……………………………………, legitymującym(ą) się dowodem 

osobistym …………………………………..………, wydanym przez 

……………….…………………… zwanym dalej biorącym do używania. 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki …………………………………….., rok 

produkcji ………………….., numer rejestracyjny …………………………………….….., pojemność 

silnika ………………………………  

2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od 

jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich. 

3. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym, ma sprawne wszystkie zespoły i 

urządzenia. 

 

§2 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie biorącemu opisany wyżej przedmiot na okres od 

dnia ……………………..… do dnia ……………..…………….., tj. na czas trwania szkolenia/kursu/ 

stażu zawodowego organizowanego w ramach Projektu „Zawodowy Pakiet Startowy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po upływie powyższego terminu 

Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwań i w stanie 

niepogorszonym. 

 

§3 

1. Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu. 

2. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot zgodnie z przeznaczeniem i nie odda 

go do używania osobie trzeciej. 

3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu przez cały czas trwania umowy poniesie biorący 

do używania. 

4. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne 

w czasie trwania umowy. 

 

§4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

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

 ………………..…………………….…… 

        (data, miejscowość)                       (podpis uczestnika)       (podpis użyczającego) 
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Załącznik 4 

OŚWIADCZENIE O WŁASNYM SAMOCHODZIE I POSIADANIU UPRAWNIENIA DO 

KIEROWANIA POJAZDEM 

 

Ja niżej podpisany,……………………………………………………………… niniejszym 

oświadczam, że posiadam zarejestrowany na siebie samochód / jestem współwłaścicielem 

samochodu*, którym dojeżdżam na szkolenie/ kurs/ staż zawodowy w ramach projektu „Zawodowy 

Pakiet Startowy” oraz posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem. 

 

 

 

Własnoręcznym podpisem oświadczam, że zostałem pouczony o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

………………………………………..……                

………………………………………..…… 

       Miejscowość i data                                Podpis uczestnika 

 

 

 

 

*Niewłaściwe skreślić 


