
 

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

Miejscowość i data 
  
………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko  
 
………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania  

 
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdu na miejsce realizacji formy wsparcia  i z powrotem 

w ramach projektu "Powrót do społeczeństwa", nr WND-RPSL.09.01.05-24-0455/17 

Oświadczam, że w trakcie realizacji projektu uczestniczyłem/am:  

w ………………………………………………………………..……………………………………..………...     
                                          (podać nazwę formy wsparcia) 

Liczba spotkań ………………………………………..(podać ilość dni potwierdzonej obecności) 

Dojeżdżałem/am z miejscowości …………………………………….......…………………………….  do   
                                                                                     (podać miejscowość  zamieszkania) 

miejscowości……………………………………………………………………………………………… i z powrotem  
                                        (podać miejscowość odbywania danej formy wsparcia) 

środkami komunikacji publicznej1 

samochodem prywatnym2, nr rejestracyjny pojazdu …………………………………………….. 

byłem/am dowożony/a przez osobę trzecią3, nr rejestracyjny pojazdu………………………………………….. 
 
w związku z tym wnoszę o refundację kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego biletu4 
transportu publicznego na w/w trasie, która obsługiwana jest przez 

………………………………………….…………………………………………………………………. i wynosi ………….......…… zł.  
                                (podać nazwę przewoźnika) 

                                                           
1
 W przypadku dojazdu środkami komunikacji publicznej zwrot dokonany zostanie na podstawie faktycznie 

przedstawionych biletów do wysokości środków przewidzianych w budżecie projektu maks. 3,80 zł. w jedną 

stronę. 

2
 do wniosku należy dołączyć kserokopię prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, umowę użyczenia samochodu 

(jeśli dotyczy)  oraz potwierdzenie wysokości biletu na trasie dojazdu (zaświadczenie przewoźnika/wydruk 

cennika ze strony przewoźnika lub oświadczenie uczestnika w przypadku gdy przewoźnik odmówi wydania 

zaświadczenia + bilet wzorcowy na danej trasie. 

3
 w przypadku dowozu przez osobę trzecią oświadczenie osoby dowożącej + ksero dowodu rejestracyjnego i 

prawa jazdy oraz oświadczenie osoby dowożonej (uczestnika projektu). 

4
 z zastrzeżeniem, że refundacja zostanie dokonana do kwoty przewidzianej w budżecie projektu tj. 3,80 zł. 

brutto w jedną stronę.  



 

 
Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości ………………………………. zł. (liczba zajęć x cena najtańszego 
biletu (maksymalnie 7,60 zł. /dzień).  
 
Sposób przekazania środków:   
 
 przelew na konto   

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Numer rachunku bankowego: 

             
 
 gotówka (tylko w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie posiada rachunku bankowego) 
 
 
Do wniosku dołączam (odpowiednie  zaznaczyć  X ) 
 
Bilety w cenie za sztukę …………….. zł. x ilość sztuk …………………… (jeśli dotyczy) 

Kserokopię prawa jazdy (jeśli dotyczy) 

Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu (jeśli dotyczy) 

Zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o wysokości 

opłat obowiązujących na danej trasie lub wydruk cennika ze strony internetowej przewoźnika lub 

oświadczenie uczestnika w przypadku gdy przewoźnik odmówi wydania zaświadczenia + bilet 

wzorcowy na danej trasie (jeśli dotyczy). 

Umowa użyczenia samochodu (jeśli dotyczy).  

Oświadczenie osoby dowożącej (jeśli dotyczy).  

Oświadczenie osoby dowożonej – Uczestnika Projektu (jeśli dotyczy). 
 
 

…………………………………………………  
podpis Uczestnika Projektu 

 

 

 


