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Zał. 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU 
NA KURS REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU 

 

Ja niżej podpisany/a 

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

legitymujący/a się numerem PESEL ……………………………..…..……… zamieszkały/a 

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

 oświadczam, iż dojeżdżałem/am z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji kursu pod nazwą:  

 

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

 

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

(Trasa przejazdu: skąd - dokąd) 

 

kursu: ……………………………………………………… 

 

 (proszę o zaznaczenie właściwego pola):  

 środkiem komunikacji publicznej                                                 samochodem prywatnym 
 

W związku z powyższym wnoszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego biletu 

środkami komunikacji publicznej na w/w trasie, zgodnie z przedłożonymi przeze mnie dokumentami. 

Do wniosku załączam (proszę o zaznaczenie właściwego pola): 

1. W przypadku dojazdu środkami komunikacji publicznej: 

  Zestawienie kosztów dojazdu (Zał. 6a) 

  Bilety (PKP, PKS, bus) 

2. W przypadku dojazdu samochodem prywatnym: 

  Zestawienie kosztów dojazdu (zał. 6a) 

  Oświadczenie Uczestnik/czki o korzystaniu z samochodu (zał. 6b) 

 Zaświadczenia przewoźnika o cenie biletu (zał. 6c)/ wydruk ze strony internetowej*1 

  Ewidencja przebiegu pojazdu (zał. 6d) 
 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

                                                           
1W przypadku, gdy przewoźnik odmówił wydania zaświadczenia, Uczestnik/czka przedkłada wydruk ze strony internetowej 

przewoźnika wskazujący na cenę biletu na danej trasie. 
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Poniżej podaję numer konta bankowego, którego jestem/nie jestem* właścicielem/współwłaścicielem*, 

na które należy dokonać refundacji kosztów dojazdu: 

Nazwa banku: 

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

Numer konta: __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __  

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

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 
Miejscowość i data  Podpis Uczestnika/czki projektu 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że *jestem/nie jestem właściciele/współwłaścicielem ** samochodu 

prywatnego, którym dojeżdżałem/am z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji ww. kursu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

** w przypadku, gdy samochód nie jest własnością bądź współwłasnością Uczestnika/czki kursu należy przedstawić umowę użyczenia  

(wzór na str. 3)
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UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU   

zawarta w dniu ……………… w……………………….. 

 

pomiędzy:  

1) …………………………………………………………………, zamieszkałym(ą)  

………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Użyczającym, a  

1) …………………………………………………………………, zamieszkałym(ą)  

………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Biorącym do używania.  

§1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki 

……………………………………………….., numer rejestracyjny ………………………..…  

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

jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.  

3. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym, ma sprawne wszystkie zespoły  

i urządzenia.  

§2 
Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie biorącemu opisany wyżej przedmiot na czas 

trwania kursu w ramach Projektu „Profesjonalizm i bezpieczeństwo w chirurgii i ginekologii 

onkologiczne -  praktyczne kursy dla lekarzy”. Po upływie powyższego terminu Biorący do używania 

zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia 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 dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się 

konieczne w czasie 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.  

 

   
Podpis Użyczającego  Podpis Biorącego do używania 

 


