Projekt „TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

…………………………………………………….
(Imię i nazwisko)

………………………………………
(Miejscowość, data)

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(Adres zamieszkania)

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDÓW NA SZKOLENIE/ STAŻ W RAMACH
PROJEKTU
,,TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!”
za okres od …………………… do……………………
(okres bieżącego rozliczenia)
Łączny okres odbywania szkolenia/stażu*:………………………………..………………………………………...
Adres i nazwa placówki odbywania szkolenia/stażu* …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Trasę z miejsca zamieszkania (nazwa przystanku**) ………..……………………………………………………….
do miejsca odbywania szkolenia/stażu (nazwa przystanku**) ………….…………………………………………..
i drogi

powrotnej

pokonuję:

(należy

wymienić

środek

transportu)***…………………………….…………………………………………………………………………..
•

Oświadczam, że koszt przejazdu w związku z moim udziałem w szkoleniu/stażu w okresie objętym
wnioskiem wyniósł ............................zł.

•

Jednocześnie oświadczam, że koszt najtańszego miesięcznego biletu na powyższej trasie wynosi
…………………… zł.

•

Wnioskuję o zwrot w kwocie …………………….. zł na moje konto bankowe o numerze:
…………………………………………………………………………………………………………………

•

Oświadczam, że w momencie poświadczenia nieprawdziwych danych zwrócę wypłacone koszty
dojazdu na szkolenie/staż* wraz z ustawowymi odsetkami na numer konta Projektu, który zostanie mi
przekazany przez pracownika Biura Projektu.

……………………………………………
(Podpis uczestnika)
Biuro Projektu
Recon Consulting Sp. z o. o.
ul. Mariacka 1/22
40-014 Katowice
tel. 570 147 535
projekt@takdlapracy.pl
www.takdlapracy.pl
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Załączniki:
1. Bilety jednorazowe
2. Imienny bilet miesięczny lub okresowy
3. Paragon/ potwierdzenie przelewu w przypadku doładowania nośników biletów komunikacji miejskiej
4. Oświadczenie uczestnika o przejazdach własnym samochodem (kopia prawo jazdy i dowodu
rejestracyjnego do wglądu pracownika Biura Projektu)
5. Umowa użyczenia (jeżeli osoba dojeżdża samochodem, którego nie jest właścicielem)
6. Oświadczenie właściciela pojazdu informujące, że danego uczestnika wymienionego z imienia i nazwiska
wozi swoim samochodem (prawo jazdy i dowód rejestracyjny do wglądu)
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku dojazdu pojazdem prywatnym należy wskazać nazwę najbliższego przystanku, z którego
możliwy jest dojazd z/do najbliższego przystanku miejsca docelowego
*** w przypadku pojazdu prywatnego wskazać nr rejestracyjny pojazdu, markę, model, rocznik, rodzaj paliwa
i średnie spalanie na 100 km, średnią cenę 1 litra paliwa
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