
          

Umowa nr POWR.05.04.00-00-0079/16-00 
Tytuł projektu: Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zał. 7 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 ………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………. (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. 7a) 

  Bilety (PKP, PKS, bus) 

2. W przypadku dojazdu samochodem prywatnym 

  Zestawienie kosztów dojazdu (zał. 7a) 

  Oświadczenie Uczestnik/czki o korzystaniu z samochodu (zał. 7b) 

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

kursu) (zał. 7c) 

  Informacja o cenie biletu na trasie w formie: zaświadczenia przewoźnika o cenie biletu (zał. 7d) / 

wydruk ze strony internetowej* 

  Ewidencja przebiegu pojazdu (zał. 7e) 

  Kopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego 

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

z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kursu. 

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 

 
*  Niepotrzebne skreślić 


