
  

                                               Kujawsko – pomorskie centrum aktywizacji zawodowej 

ZAŁĄCZNIK NR 3 
 DO REGULAMINU PROJKETU „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU  
KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

……………………………………..……………………………………………………………………………………………..……………………… 
IMIĘ I NAZWISKO 
 

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..……. 
ADRES ZAMIESZKANIA 

 

Dotyczy: doradztwo/szkolenie zawodowe/ staż/* (niepotrzebne skreślić) 
Data realizacji: od dnia: ……………………………..…....…....….……. do dnia: ……………...………………………………….. 

Oświadczam, iż na wskazane wsparcie w ramach projektu „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ” dojeżdżałem/łam (zaznacz właściwe stawiając x): 

         ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ i poniosłem/am z tego tytułu koszty w podanej poniżej 
wysokości.  
Koszt przejazdu w jedną stronę najtańszym środkiem transportu publicznego na trasie miejsce 
zamieszkania – miejscowość realizacji wsparcia tj.: …………..……..……..…..……. - ….…....………….….………….. 
wynosi: …………………………… zł. (cena biletu w jedną stronę). 
Wobec powyższego jednodniowy koszt przejazdu wynosi: …………………………..…………. zł.  
(cena biletu w obie strony) 
Do wniosku załączam komplet biletów przejazdowych (z jednego dnia - dojazd na zajęcia i z powrotem) 
lub 
Do wniosku załączam zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu jednorazowego na ww. trasie. 
 

DOTYCZY SZKOLENIA/STAŻU*: 
Koszt biletu miesięcznego najtańszym środkiem transportu publicznego na trasie miejsce zamieszkania 
– miejscowość realizacji szkolenia/stażu* tj.: …………..……….………..……. - ….…......……….….………….. 
wynosi: …………………………… zł.  
Liczba dni odbytego szkolenia/stażu* w miesiącu zgodnie z listą obecności: …………………………………………. 
Wobec powyższego jednodniowy koszt przejazdu wynosi: ……………………..………………. zł.  
(cena biletu miesięcznego/30 dni)  
Do wniosku załączam bilet miesięczny. 
 

 

        SAMOCHODEM PRYWATNYM o numerze rejestracyjnym: ………………….………..… i oświadczam, że 
właścicielem samochodu jest Pan/Pani: .………………………………………………………………….……………….………… 
Koszt przejazdu w jedną stronę najtańszym środkiem transportu publicznego na trasie miejsce 
zamieszkania – miejscowość realizacji wsparcia tj.: …………..……..……..…..……. - ….…....………….….………….. 
wynosi: …………………………… zł. (cena biletu w jedną stronę). 
Wobec powyższego jednodniowy koszt przejazdu wynosi: ………………………………………. zł.  
(cena biletu w obie strony). 
Do wniosku załączam zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu jednorazowego na ww. trasie. 
 

Do wniosku załączam (zaznacz właściwe stawiając x): 

 Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy – dotyczy osób ubiegających się o zwrot kosztu dojazdu samochodem 
prywatnym, 

 Kopię umowy użyczenia samochodu – dotyczy osób ubiegających się o zwrot kosztu dojazdu samochodem 
prywatnym, którego właścicielem jest osoba trzecia, 

 zaświadczenie od przewoźnika o cenie biletu na trasie miejsce zamieszkania-miejsce realizacji wsparcia – dotyczy 
osób ubiegających się o zwrot kosztu dojazdu środkami komunikacji publicznej/samochodem prywatnym, 

 wykorzystane bilety jednorazowe lub miesięczne na trasie miejsce zamieszkania-miejsce realizacji wsparcia. 
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Koszt dojazdu 
wynosi:    

………………….………  
          (jednodniowy koszt) 

x ………………….  
    (liczba obecności)   

  =    
…….………………….... 

 

 
Kwota do zwrotu: …………………….………………………………………………………………………  
 
Proszę o zwrot kosztów dojazdu na mój osobisty rachunek bankowy o numerze: 
 
 

                                

 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu Cywilnego za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym 
i prawnym. 
 

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

                       DATA                                                                                                         CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 
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ZAŚWIADCZENIE OD PRZEWOŹNIKA 

 

NAZWA I ADRES PRZEWOŹNIKA: 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Zaświadczam, że koszt biletu uprawniającego do jednorazowego przejazdu na trasie: 

 

………………………………………..   -   ………………………………………….. wynosi: ……………………………. zł.  

 

 

 

……………………………… 
                     DATA 

         
……………………………………………….. 

                      PIECZĘĆ I PODPIS 
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WZÓR 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

Zawarta w dniu ...............................w .......................................... pomiędzy: 
 
imię i nazwisko ..................................................................................................................................................  
zamieszkałym/ą  w ........................................................................................................................................... 
stopień pokrewieństwa w pierwszej linii/ rodzie, rodzeństwo, dzieci …………….…………………………………….…….. 
zwanym/ą w dalszej części umowy Użyczającym/ą 
a 
imię i nazwisko .................................................................................................................................................  
zamieszkałym/ą  w ........................................................................................................................................... 
zwanym/ą w dalszej części umowy Biorącym/ą. 
 

 
PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 
1. Użyczający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki .............................................  

o numerze rejestracyjnym ………………………......., rok produkcji ................................ 
2. Użyczający zobowiązuje się zezwolić na bezpłatne korzystanie z samochodu, o którym mowa w pkt 1, a 

korzystający wyraża zgodę. 
3. Umowa zostaje zawarta na okres........................................................................................... 
4. Wydanie przedmiotu użyczenia nastąpi po podpisaniu niniejszej umowy i zostanie stwierdzone przez 

podpisanie niniejszej umowy przez obie strony. 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI BIORĄCEGO 
§ 2 

1. Biorący oświadcza, że przedmiot użyczenia widział i nie wnosi zastrzeżeń co do jego stanu technicznego 
i jakości. 

2. Biorący nie może oddać przedmiotu użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego.  
3. Biorący ponosi wszelkie koszty utrzymania przedmiotu użyczenia, tj. koszty związane z jego 

eksploatacją. 
4. Po wygaśnięciu umowy Biorący wyda użyczającemu bez uprzedniego wezwania przedmiot użyczenia 

w stanie niepogorszonym. 
 

PRAWA UŻYCZAJĄCEGO 
§ 3 

Użyczający może żądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu użyczenia: 
1. jeżeli Biorący używa przedmiot użyczenia sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem i umową 
2. jeżeli Biorący przekaże przedmiot użyczenia osobie trzeciej do używania bez zgody użyczającego 
3. jeżeli z nieprzewidzianych powodów przedmiot użyczenia stanie się użyczającemu potrzebny. 
 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 
§ 4 

1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu polubownego 
działającego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.  

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
Osoba Użyczająca                                 Osoba Biorąca 
 
 

           ………………………….……..                                                                            ………….………………………… 
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OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAWA JAZDY 

 

IMIĘ I NAZWISKO, ADRES UCZESTNIKA/CZKI RPOJEKTU: 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Niniejszym oświadczam, że  posiadam prawo jazdy kat. B o numerze ………………………………. 

 

 

 

……………………………… 
                     DATA 

         
……………………………………………….. 

            PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

 

 

 


