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Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

za miesiąc ……………………..  ………. roku. 

Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………... 

przedkładam dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd na …………………………..… 

.……………………………………………………………………………………………………….…  
(wpisać rodzaj wsparcia: doradztwo, pośrednictwo, szkolenie, staż)  

realizowanego w ramach projektu ,,AKTYWIZACJA SZANSĄ NA SUKCES”. 

Zwrot kosztów dotyczy przejazdu na trasie: 

 

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

 

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości ……………….......................... zł brutto. 

 

1. Środek transportu 

     prywatny samochód (załącznik nr 1/załącznik nr 2) 

     PKS/PKP/BUS (oświadczenie od przewoźnika) 

2. Sposób przekazania środków:  

     gotówka 

     przelew na mój osobisty rachunek bankowy 

numer konta bankowego: 

                          

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 

  

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

      Miejscowość, dnia                Podpis uczestnika  
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Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE 

zwrot kosztów za dojazd pojazdem prywatnym 

Ja………………………………………………………………………………………………, 

niniejszym oświadczam, że przyjeżdżałem/am na …………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………….…  
(wpisać rodzaj wsparcia: doradztwo, pośrednictwo, szkolenie, staż)  

w datach spotkań według listy obecności, prywatnym pojazdem marki ………………..…….  

o numerze rejestracyjnym ……..………………………………………………………….…..,  

pojemność silnika……………………………………………………………………..….…… 

Proszę o zwrot poniesionych kosztów w wysokości równowartości ceny biletów 

komunikacji zbiorowej (PKP/PKS/inne). 

W dniu składania tego oświadczenia koszty łącznie wynoszą ……… zł 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 

 

……………..…………………    ………………………………… 

           Miejscowość, dnia         Podpis uczestnika  
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Załącznik nr 2 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

zawarta w dniu ………………….………… w ………………………...…………… pomiędzy: 

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

legitymującym(ą) się dowodem osobistym .……………………..…………...……………., wydanym 

przez ………………………………………………….  zwany dalej użyczającym, 

a 

2) …………………………………… zamieszkałym(ą) ……………...……………………………, 

legitymującym(ą) się dowodem osobistym .……………………..…………...……………., wydanym 

przez ………………………………………………….  zwany dalej przyjmującym do używania. 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki ……………………………………………, 

rok produkcji ……………………, numer rejestracyjny ………………..….., poj. silnika 

………………………………… 

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 oraz ma sprawne wszystkie zespoły  

i urządzenia, aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC. 

§2 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie przyjmującemu do używania, opisany wyżej 

przedmiot umowy, na czas trwania udziału w realizowanego w ramach projektu ,,AKTYWIZACJA 

SZANSĄ NA SUKCES”. Po upływie powyższego terminu przyjmujący do używania zobowiązuje się 

zwrócić przedmiot użyczenia bez dodatkowego wezwania i w stanie technicznym z momentu 

użyczenia. 

§3 

1. Przyjmujący do używania potwierdza odbiór przedmiotu umowy w formie uzgodnionej pomiędzy 

stronami. 

2. Przyjmujący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem i nie udostępni go do używania osobie trzeciej. 

3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu umowy przez cały czas trwania umowy ponosi 

przyjmujący do używania. 

4. Przyjmujący 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. 

 

 

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

      Użyczający                                                           Biorący do używania 

 


