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  Załącznik nr 11 do Regulaminu projektu  
„Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV” 

 
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA 
SAMOCHODEM PRYWATNYM z dnia …………………………… 

 

DANE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

 

  IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

 

  ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 
 

Oświadczam, że od dnia …………………………………………do dnia………………………….……………..(ilość dni razem…………………………) 

dojeżdżałem/łam na zajęcia/szkolenie/staż ..................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................  
(nazwa zajęć/szkolenia/stażu) 

odbywające się pod adresem:  ......................................................................................................................................................  
(adres miejsca zajęć/szkolenia/stażu) 

samochodem prywatnym własnym/użyczonym* należącym do ..................................................................................................  

o numerze rejestracyjnym  ........................................................ ……………………………………………………………….... 
 
 
W związku z powyższym wnoszę o refundację kosztów dojazdu na w/w zajęcia/staż. 
Ponadto oświadczam, że: 
1. Całkowity koszt moich dojazdów za jeden dzień z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć/szkolenia/stażu oraz 

z miejsca realizacji zajęć/szkolenia/stażu do miejsca zamieszkania wynosi………………………………  PLN** 
2. Posiadam czynne prawo jazdy kat B. 
 
Jednocześnie proszę o przekazanie kwoty należnej mi z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na rachunek bankowy (proszę o 
zaznaczenie lub uzupełnienie): 

 Wskazany przeze mnie w oświadczeniu do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego 

 Inny niż wskazany przeze mnie w oświadczeniu tj: 

Numer rachunku bankowego …………………………………………………………………………………………………………….………………  

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

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. z art. 233 par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny                    
(tj. Dz.U. 2021 poz. 2345 ze zm.) za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzam, że ww. dane oraz oświadczenia są 
zgodne z prawdą. 
 
 
 
 ...............................................................  ........................................................................ 
 (Miejscowość, data) (czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu) 

 
 
*      niepotrzebne skreślić 
**    wg ceny biletu na danej trasie  
Załączniki do wniosku: 
 

1. Oświadczenie przewoźnika/potwierdzenie o wysokości ceny biletu na danej trasie. 
2. Umowa użyczenia samochodu (jeżeli dotyczy). 
3. Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu na zajęcia/ staż Uczestnika / Uczestniczkę projektu (jeżeli dotyczy). 
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UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU (WZÓR) 

 

Zawarta w dniu ………………………………………..w ………………………………………………..pomiędzy:  

1)…………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Zamieszkałym/ą……………………………………………………………………………………………...………………., 

zwanym dalej Użyczającym, a 

2) ….……………………………………………………………………………………………………………….……………., 

Zamieszkałym/ą ………………………………………………………………………………………………............…….., 

zwanym dalej Biorącym do używania. 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki ……………………………………………………o numerze rejestracyjnym 

………………………….. 

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

obciążeń na rzecz osób trzecich. 

3. Przedmiot użyczania 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 udziału w projekcie „Z nami zbudujesz swoją przyszłość- aktywizacja zawodowa 30+ IV”.  

Po upływie powyższego terminu biorący do używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot używania 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 dokonania wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne w trakcie 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. 

 

 

 

……………………………………….  …………………………………… 

(Użyczający)  (Biorący do używania) 

  

  
 
 


