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WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

Imię i nazwisko:  

Oświadczam, iż w celu przyjazdu z mojego miejsca zamieszkania (podać adres): 

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

o na zajęcia arteterapii z elementami dramy, doradztwo zawodowe i trening pracy w terminie                                                  

od ………………….. do ………………………….. ( liczba dni …….. ) 

o na zajęcia warsztatowe w pracowniach warsztatowych w terminie  od …………………..                                  

do   …………………………..                            ( liczba dni …….. ) 

o na poradnictwo prawne i finansowe w terminie  od ………………….. do …………………………..                            

( liczba dni …….. ) 

o na kurs umiejętności zawodowych  ………………………………………………………………                     

w terminie  od ………………………. do …………………………….  ( liczba dni ……  ) 

○   na staż zawodowy  w terminie od ……………………… do……………….. ( liczba dni……. ) 

 

korzystałam/em: 

○     ze środków transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy 

○ ze środków transportu prywatnego zgodnie z cennikiem przewoźnika (podać 

nazwę)………………………………………………………………………………………………………… 

o  z samochodu osobowego (podać właściciela, numer i markę samochodu) 

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

Oświadczam, że koszt przejazdu na wskazanej trasie publicznym środkiem transportu lub przewoźnikiem 

prywatnym zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie  wypłaty stypendium szkoleniowego i 

stażowego oraz zwrotu kosztów dojazdu na kurs i staż zawodowy wynosi: 

o na zajęcia arteterapii z elementami dramy, doradztwo zawodowe i trening pracy …………………zł 

(ilość dni kursu * kwota jednostkowa za dzień dojazdu lub proporcjonalnie do dni udziału kwota biletu 

okresowego) 

o na zajęcia warsztatowe w pracowniach warsztatowych                                                                                                    

…………………….zł 

(ilość dni kursu * kwota jednostkowa za dzień dojazdu lub proporcjonalnie do dni udziału kwota biletu 

okresowego) 

o na poradnictwo prawne i finansowe                                                     …………………….zł  

(ilość dni kursu * kwota jednostkowa za dzień dojazdu lub proporcjonalnie do dni udziału kwota biletu 

okresowego) 

o na kurs umiejętności zawodowych                                                      …………………… zł  
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(ilość dni kursu * kwota jednostkowa za dzień dojazdu lub proporcjonalnie do dni udziału kwota biletu 

okresowego) 

○  na staż zawodowy                                                                                               …………………… zł  

(ilość dni stażu * kwota jednostkowa za dzień dojazdu lub proporcjonalnie do dni udziału kwota biletu 

okresowego) 

Załączniki:  

○ bilety jednorazowego dojazdu lub bilet okresowy 

o dowód rejestracyjny samochodu  

o inny dowód, jaki?.............................................................................  

Wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu na ww. kurs przelewem na rachunek osobisty o numerze 

…………………………………………………………………………………………………………………  

nazwa banku:………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że ww. wydatek nie będzie podwójnie sfinansowany pod rygorem zwrotu otrzymanych 

środków wraz z odsetkami.  

 

 

Data………………………………………  Czytelny podpis:…………………………………… 


