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Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie” 

.……………………………………………….  

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu 

………………………………………………….  

………………………………………………….  

Adres  

 
 

Pole wypełnia kadra projektu 

 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną 

 
Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie ABC przedsiębiorczości/doradztwo 

indywidualne: …………….……………………………………………………………… (podać nazwę 

wsparcia) organizowane w ramach Projektu nr RPLU.09.03.00-06-0074/16 pt.: „Twój biznes na 

Lubelszczyźnie”.  

Oświadczam, że w okresie od …………………………….….... do ………....…………………….…… 

uczestniczyłem/am w …….…… dniu/dniach wsparcia i dojeżdżałem/am z …………………………… 

(miejscowość zamieszkania) do …………………..…………. (miejscowość szkolenia) i z powrotem, 

w związku z tym poniosłem/am koszty w wysokości ……………………………….. zł brutto, 

słownie: ………………………………………………………………………………………. zł brutto. 

Wnoszę o ich refundację. 

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na mój osobisty rachunek bankowy: 

 

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

Numer konta:  

                                

 

 

………………………………….     …………………………………………… 

Miejscowość, data          Podpis Uczestnika projektu  

 

 

Do składanego wniosku należy dołączyć:  

1. oryginały biletów potwierdzające przejazd na ww. trasie 

NR wniosku  
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie” 

 

.……………………………………………….  

Imię i nazwisko Uczestnika Projektu 

………………………………………………….  

………………………………………………….  

Adres  

 
 

Pole wypełnia kadra projektu 

 

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym 

 
Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie ABC przedsiębiorczości/doradztwo 

indywidualne: …………….……………………………………………………………… (podać nazwę 

wsparcia) organizowane w ramach Projektu nr RPLU.09.03.00-06-0074/16 pt.: „Twój biznes na 

Lubelszczyźnie”.  

Oświadczam, że w okresie od …………………..………….. do ……………………….…………….. 

uczestniczyłem/am w …….…… dniu/dniach wsparcia i dojeżdżałem/am z ……….…………………... 

(miejscowość zamieszkania) do ……………………..…………. i z powrotem (miejscowość szkolenia)  

samochodem o numerze rejestracyjnym ………………………………….. .  

W związku z tym wnoszę o refundację kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego/ych biletu/ów 

transportu publicznego na ww. trasie, która obsługiwana jest przez 

………………………………………… i wynosi ………………………………………….. zł brutto, 

słownie ………………………………………………………………………...………………. zł brutto.  

 

Proszę o zwrot należnej kwoty na mój osobisty rachunek bankowy:  

 

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

Numer konta:  

                                

 

………………………………….     …………………………………………… 

Miejscowość, data          Podpis Uczestnika projektu  

 

Do składanego wniosku należy dołączyć:  

1. kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność 

z oryginałem” (data, podpis Uczestnika projektu; 

3. oświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o wysokości 

najtańszego biletu na danej trasie (Załącznik nr 3 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach 

projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie”) lub w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika 

NR wniosku  
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takiego zaświadczenia – oświadczenie Uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu na trasie 

dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania wsparcia doradczo-szkoleniowego - Załącznik 

nr 4 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie”;  
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Załącznik nr 3 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie” 

 

…………………………………………………  

           Miejscowość i data  

 

 

 

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU 

 
 

Oświadczam, że cena najtańszego biletu jednorazowego normalnego (dla osoby dorosłej) na 

trasie od .…………………………..……… do ……………………………………… wynosi 

…………….……..…. zł, słownie: ……………………………………………..……………. 

zł brutto oraz cena biletu miesięcznego na ww. trasie wynosi ………………….…... zł 

brutto, słownie: …...………………………………………………………………….. zł brutto. 

 

 

 

…………………………………..…………….…………………….  

                                                             Pieczęć i podpis Przewoźnik 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie” 

OŚWIADCZENIE O CENIE BILETU 
(uzupełnia się w sytuacji, gdy przewoźnik odmówił wydania zaświadczenia o cenie biletu) 

 

 

 

1. Ja niżej podpisany/a …………………………………..……..……. oświadczam, iż cena 

najtańszego jednorazowego biletu na trasie ….…………………………………………………  

wynosi ………………………..……… zł.  

 

2. Dojazd z mojego miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć wiąże się 

koniecznością ………….… przesiadek. W związku z tym cena jednorazowego biletu na 

trasie:  

 

1……………………………………………………………wynosi………………..  

2……………………………………………………………wynosi………………..  

3……………………………………………………………wynosi…………….….  

Suma: …………………. zł 

W załączeniu przykładowy bilet.  

 

 

 

…………………………………     ……………………………….  

         Miejscowość i data                                                                          Podpis Uczestnika projektu 

 

 


