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Załącznik nr 17  
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKA PROJEKTU  
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

 

Ja niżej podpisana/y .………………............................................................................................................................, 
(imię i nazwisko Uczestnika Programu) 

zamieszkała/y w .………………..................................................................................................................................., 
(adres zamieszkania) 

.………………............................................................................ PESEL........................................................................., 

oświadczam, że w związku z moim udziałem we wsparciu: 

  dojeżdżałam/em na miejsce wykonywania zabiegów …………………………………………………………………..……….  
       (miejscowość, adres gdzie wykonywano zabiegi) 

z miejsca mojego zamieszkania1 zgodnie z wykazem zamieszczonym w poniższej tabeli, 

 jednorazowy koszt dojazdu najtańszym publicznym środkiem transportu w dwie strony  

na ww. trasie wynosi ............................................. zł – koszt ten potwierdzam załączonymi biletami2 
z odbytych dojazdów, 

 łączny koszt dojazdów wykazany w tabeli zamieszczonej poniżej za wymieniony okres wynosi 
............................................. zł.  

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

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..………) 

Zwrotu kosztów dojazdu proszę dokonać na konto: 

                          

Dane właściciela rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………….……………………………. 
(Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu) 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym i zaakceptowano do  wypłaty.  

……………………………………………………………………. 
(Data i podpis Koordynatora projektu) 

………………………………………….…………………. 
(Data i podpis Prezesa Szpitala) 

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym i akceptuje się do wypłaty kwotę  
w wysokości: ………………………………… zł. 

……………………………………….………………………. 
 (Data i podpis Księgowej) 

                                                 
1 Pod pojęciem zamieszkania rozumie się miejsce zamieszkania na obszarze powiatu międzyrzeckiego lub miejsce siedziby zakładu 

pracy na terenie powiatu międzyrzeckiego lub miejsce pobierania nauki na terenie powiatu międzyrzeckiego – w zależności  

od kryterium miejsca zamieszkania/uczenia się/pracy, zgodnie z którym Uczestnik/Uczestniczka został/a zakwalifikowany/a  

do projektu. 
2 Należy dołączyć bilety autobusowe PKS lub przewoźnika prywatnego (w dwie strony) przynajmniej z jednego dnia przejazdu, 

zawierające cenę, trasę przejazdu i okres obowiązywania (jeśli dotyczy) lub wydruk ze strony internetowej lub oświadczenie 

przewoźnika dokumentujące ceny biletów obowiązujących na danej trasie. 
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Tabela wyliczenia kosztów dojazdu na zabiegi/ćwiczenia/masaże/szkolenia  

Lp. 
Data 

(dzień, 
miesiąc, rok) 

Koszt biletu  
w dwie 
strony  
(w zł) 

Opis trasy  
(z ….. do…..) 

Frekwencja 
(wypełnia  
Szpital), 

O - obecny, 
N - nieobecny  

Uwagi 

z …………….. do …………….. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

RAZEM      

Załączniki do wniosku3:  

 Oryginalne bilety (przynajmniej z jednego dnia przejazdu) PKS lub innego przewoźnika, zawierające cenę, trasę 
przejazdu i okres obowiązywania (jeżeli dotyczy). 

 Oświadczenie o wysokości ceny biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu. 

 Wydruk ze strony internetowej potwierdzający cenę biletu jednorazowego na określonej trasie przejazdu. 

………………….………………………….……………………………. 
(Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu) 

                ……………………………………………………………………. 
(Data i podpis Koordynatora projektu) 

                                                 
3 Zaznaczyć właściwy załącznik poprzez wstawienie znaku „X” przy właściwym dokumencie. 


