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Oświadczenie Uczestnika projektu o wysokości poniesionych kosztów dojazdu 
 

 
CZĘŚĆ I – WYPEŁNIA UCZESTNIK PROJEKTU 
 
Ja niżej podpisana/y:  
.....….....................................................................................  
legitymujący się nr PESEL:  
 
.....….....................................................................................,  
zamieszkała/y w:  
 
.....….....................................................................................,  
oświadczam, że w związku z moim udziałem w stażu w okresie:  
 
od ………………… do ……………………, 
organizowanym w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG 
Powiatu Nakielskiego” dojeżdżałem/am z miejsca zamieszkania:  
.....….....................................................................................,  
do Pracodawcy: (nazwa firmy)  
 
.....….....................................................................................,  
mieszczącej się w: (adres firmy) 
 
.....….....................................................................................,  
następującymi środkami komunikacji: 
 

 własnym lub użyczonym środkiem transportu1 

 publicznymi środkami transportu2 
 
Opis trasy:  
.....….....................................................................................,  
 
W związku z powyższym, koszt dojazdu na wskazanej trasie przedstawia się następująco:3  
Od … lipca do … lipca posiadałem bilet miesięczny ulgowy PKS na trasę….. 

Cena:  PLN  
Łączny koszt dojazdu wynosi  PLN, słownie .....….....................................................................................,  
 
Do niniejszego oświadczenia załączam:4 

 bilet/bilety komunikacji zbiorowej 

 oświadczenie przewoźnika o wysokości ceny biletu na danej trasie 

 wydruk cennika ze strony internetowej przewoźnika 
 
 

Powyższą kwotę proszę przelać na konto nr:5 

                                                 
1 W przypadku korzystania z własnego lub użyczonego środka transportu, zwrot kosztów dojazdu może być wypłacony tylko osobie, która jest jego 
właścicielem lub której środek transportu został użyczony.     
2 Należy wskazać rodzaj środków transportu oraz numer/y linii w przypadku komunikacji miejskiej oraz rodzaj środka transportu i relację w 
przypadku komunikacji podmiejskiej. 
3 Wskazać koszty poszczególnych środków transportu oraz liczbę przejazdów. 
4 Niepotrzebne skreślić. 
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.....….....................................................................................,  
 
 
Podpis uczestnika projektu6  

 
 

…………………………………. 

 
 
 
 

 
CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA PROJEKTODAWCA 
 

Zaakceptowano zwrot kosztów dojazdu w wysokości: 
 
.....….....................................................................................,  
 
 
Uwagi7 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 
 
 
 
Data           Zatwierdził 
 
 
……………………………………                  ………………………….. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                  
5 W przypadku, gdy właścicielem konta jest ktoś inny niż Uczestnik projektu, należy podać nr konta oraz pełny adres zamieszkania i stopień 
pokrewieństwa.  
6Podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy Uczestnik projektu jest niepełnoletni. 
7 Wypełnia Projektodawca w przypadku obniżenia kwoty zwrotu wskazanej przez Uczestnika projektu.  


