
  
         

Umowa nr POWR.03.01.00-00-S164/17 

Tytuł Projektu: PracticalMED activity- wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 

Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Zał.6  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
 
Dane Stażysty/ki:       Lublin, dnia ………………………….. r. 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………….. 
(miejsce stałego zamieszkania) 

 

…………………………………………………….. 
(PESEL) 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ ZAGRANICZNY 
 

Oświadczam, że w związku z odbywaniem stażu zagranicznego w ramach projektu „PracticalMED activity- 

wysokiej jakości staże dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – numer umowy  

o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-S164/17/00 

w .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa i dokładny adres Pracodawcy) 

w terminie od …………………….. do  …………………… poniosłem/am koszty dojazdu w obie strony na staż 

(środkami komunikacji publicznej / samochodem prywatnym*1) …………………………………….. PLN2. 

w tym koszty transferu na i z lotniska (jeśli dotyczy) ……………………………………………….. PLN 

W związku z powyższym wnoszę o zwrot kosztów dojazdu, zgodnie z przedłożonymi przeze mnie 

dokumentami. 

Do wniosku załączam (proszę o zaznaczenie właściwego pola): 

1. W przypadku dojazdu środkami komunikacji publicznej 

  Bilety (komunikacji miejskiej, MPK, PKP, PKS, bus, samolot, i inne) 

2. W przypadku dojazdu samochodem prywatnym 

  Oświadczenie Uczestnika/czki o korzystaniu z samochodu (zał. 8) 

  Umowa użyczenia samochodu (w przypadku gdy samochód nie jest własnością Uczestnika/czki 

projektu) (zał. 9) 

  Ewidencja przebiegu pojazdu (zał. 10) 

  Informacja o cenie biletu na trasie w formie: zaświadczenia przewoźnika o cenie biletu (zał. 11) / 

wydruk ze strony internetowej* 

  

                                                           
1 W przypadku dojazdu samochodem prywatnym zwrot kosztów nastąpi do wysokości ceny biletu komunikacji 

publicznej (na danej trasie i za odcinek tej samej długości). 
2 Projekt zakłada zwrot kosztów dojazdu w kwocie nieprzekraczającej 1500 zł. 



2 

 

Proszę o przelanie zwrotu kosztów dojazdu na rachunek bankowy: 

nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

numer rachunku: __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

 

W przypadku dojazdu samochodem prywatnym proszę poniżej wskazać przyczyny uniemożliwiające 

korzystanie ze środków komunikacji publicznej: ……………………………………………………………………………………..… 

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

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

Jednocześnie informuję, że przewoźnik wydał/odmówił wydania* zaświadczenia o cenie biletu na trasie 

z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu. 

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

*  Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

Podpis Uczestnika/czki Projektu 

 
 
 

 

 

 

(Wypełnia Organizator) 

 

Na podstawie złożonych dokumentów akceptujemy do wypłaty Uczestnikowi/czce projektu  

kwotę ………………………………. zł. 

 

 

………………………………………………………………………… 

(data i podpis przedstawiciela Realizatora Projektu) 


