WNIOSEK
O ZWROT KOSZTU DOJAZDU DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU
Dnia............................................

...............................................................................
(Imię i nazwisko)
...............................................................................
(Adres zamieszkania)

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.) zwracam się z prośbą
o dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania STAŻU i powrotu do miejsca
zamieszkania za okres od ...................................... do .................................. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie
8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Projektu „Kompas K@riery- kompleksowy program
aktywizacji zawodowej w branży technologii informacyjno komunikacyjnych w województwie
dolnośląskim”.

Miejsce odbywania szkolenia/stażu:………………………………………………………………………………………..
Koszt dojazdu (kwota minimalna): ………………………………………………………………………………………...
R o z l i c z e n i e - faktycznie poniesionych kosztów dojazdu

W miesiącu ................................ 2017 r. z tytułu przejazdu z miejsca zamieszkania i
powrotu

do

miejsca

szkolenia/stażu

poniosłem(am)

koszty

w

wysokości ................................... zł (załączam imienny bilet/potwierdzenie przewoźnika o
kosztach przejazdu/umowę użyczenia).
Kwota powyższa wynika z przejazdu w rozliczanym miesiącu z miejsca zamieszkania do
miejsca szkolenia/stażu i powrotu na trasie ……………………………………………………………….
Środkiem komunikacji (wymienić jaki) ………………………………………………
Jednocześnie oświadczam, że nie przerwałem/am odbywania szkolenia/stażu oraz
zrealizowałam szkolenia/staż w ilości zgodnej z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie.
KOMPAS K@RIERY
– kompleksowy program aktywizacji zawodowej
w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim
Lider Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, ul. Pasjonatów 15, 62-070Dopiewo
Partner Business Development Group SA, ul. Wierzbięcice 44A, 61-569 Poznań
Biuro Projektu ul. Mikołaja Reja 16 A, 50-354 Wrocław

Proszę przekazać zwrot kosztów dojazdu na rachunek bankowy
nr rachunku …………………………………………………………………………………….…
nr PESEL .…………………….……………………………………………………………………..

Do wniosku załączam :
1. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu własnego lub użyczonego (oryginał do
wglądu),
2. Oświadczenie o użyczeniu pojazdu (w przypadku jeśli osoba ubiegająca się o zwrot nie
jest
właścicielem pojazdu),
Dokumenty pkt.1,2 należy dołączyć przy pierwszym wniosku
3. Bilety jednorazowe lub miesięczny bądź fakturę za paliwo wystawioną imiennie
potwierdzającą poniesione koszty dojazdu do miejsca odbywania zajęć.
4. Listę obecności
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 Kodeksu
oświadczam ,że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Karnego

.....................................................
( podpis )

KOMPAS K@RIERY
– kompleksowy program aktywizacji zawodowej
w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie dolnośląskim
Lider Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, ul. Pasjonatów 15, 62-070Dopiewo
Partner Business Development Group SA, ul. Wierzbięcice 44A, 61-569 Poznań
Biuro Projektu ul. Mikołaja Reja 16 A, 50-354 Wrocław

