
 

1 | S t r o n a  

Załącznik nr 1  
do Regulaminu Zwrotu Kosztów Dojazdu oraz Kosztów Opieki nad Dzieckiem lub Osobą Zależną 

 
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

realizowanym przez Consulting-Med Jacek Chmiel oraz Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata 
DZIAŁANIE 1.2 PODDZIAŁANIE 1.2.1 

 
Ja niżej podpisana/-y: 
 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Okres rozliczeniowy:  ………………………………………………………………………………… 
 
po zapoznaniu się z warunkami zwrotu, wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu na trasie: 
 
……………………………………… - ……………………………………… - …………………………….…………… 
 
w dniach ……………………………………………….………r. w łącznej kwocie ……………  
 
Łączna liczba przejazdów to: …………………… 
 
Oświadczam, że ww. koszty poniosłam/-łem w związku z moim udziałem w: 

 

☐ Poradnictwie zawodowym*            ☐ Pośrednictwie pracy* 

 

☐ Szkoleniu*                                      ☐ Stażu* 

 

* Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X” we właściwym ☐ 

 
realizowanym w projekcie pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę” 
 
Proszę o dokonanie refundacji na niżej wskazany numer konta bankowego: 

                          

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

(nazwa banku) 
 
Do niniejszego Wniosku dołączam: 

 
W PRZYPADKU PRZEJAZDU KOMUNIKACJĄ ZBIOROWĄ (NP. AUTOBUSEM): 

☐ oryginał biletu (jednorazowego/ okresowego) dokumentujący fakt przejazdu komunikacją zbiorową i potwierdzający 

koszt tego przejazdu na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia projektowego 
 
W PRZYPADKU PRZEJAZDU SAMOCHODEM OSOBOWYM: 
☐ wydruk potwierdzający cenę biletu przewoźnika na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia 

projektowego lub zaświadczenie od przewoźnika potwierdzające cenę biletu na trasie z miejsca zamieszkania do 
miejsca realizacji wsparcia projektowego/ oświadczenie o braku zmian w zaświadczeniu od przewoźnika 

 

* Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć znakiem „X” we właściwym ☐ 

 
Pouczona/y o odpowiedzialności przewidzianej w art. 233 § 1 w związku z art. 233 § 6 Kodeksu karnego, cyt. „kto 
składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym 
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, 
oświadczam, że powyższe informacje są zgodne z prawdą 

 
 

…………..…...................................................... 
 (data i podpis Uczestnika Projektu) 


