
 

 

  

 ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU  SAMOCHODEM OSOBOWYM 

Uczestnika/-czki Projektu „Ponowny start w aktywność zawodową”  

realizowanego przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  

8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa,  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

…………………………………. 
Miejscowość, data 

 
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM OSOBOWYM 

Uczestnika/-czki Projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” 
 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WKD W   1        9 D    M -        1       8     /  M  /        P -      A        Z 

 
Na podstawie rozdziału VI Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Ponowny start w aktywność zawodową”, 
umowa nr RPMP.08.02.00-12-0123/18 , zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie 
kosztów dojazdu i powrotu pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania formy wsparcia w ramach  
w/w projektu.  
Oświadczenie dotyczące kosztów przejazdu samochodem osobowym: niniejszym oświadczam, iż dojeżdżam do 
miejsca odbywania:  

   stażu zawodowego 

   szkolenia zawodowego 

samochodem osobowym nr rejestracyjny ………………………………………………., poj. silnika …………………………..cm3  

Trasa dojazdu: od …………………………………………….do ………………………………………………….  

Ilość kilometrów dojazdu tam i z powrotem ……………………………..km. 
Oświadczam, że: 

 koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej wynosi: ………………… zł (dziennie/ miesięcznie). 

 Nie posiadam/  posiadam uprawnienia do   bezpłatnych/     ulgowych1 przejazdów środkami komunikacji 
publicznej,  

 Zawiadomię niezwłocznie Spółdzielnię Socjalną Serwis, o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do                                    
zwrotów kosztów przejazdu 

 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że zwrot kosztów dojazdu nastąpi po dostarczeniu 
rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za okres za jaki składany jest wniosek. 
Należną mi kwotę zwrotu kosztów dojazdu proszę przekazać na rachunek bankowy :  

Nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr rachunku:   

                                 

 
 

 

 
 
……………………………………………………….…………… 
      Data ta i podpis osoby przyjmującej wniosek  

 
 

………………………………….……………. 
Podpis Uczestnika Projektu 



 

 

  

  Potwierdzenie poniesienia wydatków: proszę przedstawić bilet, potwierdzenia wydatków stanowiące koszt 

dziennego/miesięcznego dojazdu.   

Rozliczenie kwoty do zwrotu – Wypełnia pracownik Spółdzielni Socjalnej SerwiS 
Kwota wynikająca z kilometrów ……………. zł/ kwota wynikająca z biletów ………….. zł 

 

 
Wydatek współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 
 

Wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” realizowanego przez 
Spółdzielnię Socjalną SerwiS zwaną dalej Spółdzielnią, na mocy wniosku o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.08.02.00-12-0123/18 rekomendowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8 Oś 
Priorytetowa Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  
(Koszty bezpośrednie) 
 

 
Kwota dokumentu (zł/gr) 

…………… /………. 

 

 zad. 4 poz. 3 

 zad. 5 poz. 6 

Wydatek kwalifikowany w kwocie (zł/gr) 
 
…………… /………. 

Nazwa: …………………………………  
zwrot kosztów dojazdu 

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę (zł/gr) 
 
…………… /………. 

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem 
 o dofinansowanie projektu. 

 
 
Słownie:  
................................……………………………………   
................................……………………………………                                      ………………..………………………….…………………………… 
                                                                                                                                                         Kierownik Projektu                                                                          
 
 
 
 

 
Zatwierdzono pod względem formalno-rachunkowym                        Sprawdzono pod względem merytorycznym  

                                                                                                               Zatwierdzono do zapłaty                                                    
 
 
………………………………..………………………………………..                                   ………………………………………………………………..                                                                                    

Koszt jednostkowy 

dojazdu  
  

Cel podróży  

  

Liczba dni 
kwalifikowanych do 

zwrotu kosztów  
(w oparciu o listy 

obecności)  

Kwota kosztów 

kwalifikowanych  

zł, gr.  zł, gr.  

              

       ………,………..  

      

Łącznie suma kosztów kwalifikowanych do zwrotu     


