
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
 

 

Załącznik nr 1 

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

(miejscowość i data)                                  

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko uczestnika stażu) 

…………………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

…………………………………………………….. 
(nr telefonu kontaktowego) 

                                                                           
Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie 

64-200 Wolsztyn 

                                                                                                                            Powodowo 1 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I POWROTU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

DO MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU 

Dokument dotyczy projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez nowoczesną 

edukację zawodową w Powodowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020                   

 

1. Oświadczam, że miejsce, w którym odbywał się staż znajduje się w odległości ........ (ilość 

km) km od mojego stałego miejsca zamieszkania.  

2. W związku z powyższym, wnioskuję o zwrot kosztów za ............ (ilość dni) dni dojazdów na 

staż z ..................................... (nazwa miejsca zamieszkania) do ………………………......... (nazwa 

miejsca stażu). 

3. Za okres od dnia …………………… (data początkowa stażu) do dnia …………………… (data końcowa 

stażu). 

4. W trakcie dojazdów na staż korzystałem/am z komunikacji publicznej/prywatnego środka 

transportu* 

5. Rozliczenie kosztów*: 

a) Komunikacja publiczna – bilet jednorazowy 

……………………………………………………………………………….…. 
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Cena biletu jednorazowego x 2 x ilość dni obecności na stażu =  

Wartość w zł = ……………………………. 

 

b) Komunikacja publiczna – bilet miesięczny 

……………………………………………………………………………….. 

Cena biletu miesięcznego / ilość dni w danym miesiącu x ilość dni obecności na 

stażu = 

Wartość w zł = ……………………………. 

 

c) Własny środek transportu 

……………………………………………………………………………….. 

Najniższa cena biletu jednorazowego x 2 x ilość dni obecności na stażu = 

Wartość w zł = ……………………………. 

 

6. Proszę o przekazanie środków za przejazdy na staż na nr rachunku bankowego: 

……………………………………………………………………………….. (nr rachunku bankowego). 

7. Do wniosku dołączam załączniki*: 

a) kopie biletów za przejazd publicznymi środkami transportu (podpisane na odwrocie 

imieniem i nazwiskiem Uczestnika stażu); 

b) kopię dowodu rejestracyjnego samochodu prywatnego; 

c) zaświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu na trasie przejazdu do miejsca 

stażu (załącznik 2); 

d) kopię dokumentu użyczenia pojazdu – w przypadku korzystania z samochodu, 

niebędącego własnością Uczestnika stażu (załącznik 3). 

 

 Niepotrzebne skreślić 
                                                                                                                        

..................................................  

                                                                                           (podpis osoby skierowanej na staż) 
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ADNOTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH  

W POWODOWIE 

 

1. Dowód rejestracyjny, prawo jazdy (do wglądu) potwierdzone dnia 

.......................................... (data). 

2. Po weryfikacji wniosku i poniesionych kosztów dojazdów oraz obecności na stażach 

przyznano zwrot kosztu dojazdu za okres .......................................... (nazwa miesiąca) w 

kwocie ........................................................................ (złotych). 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

............................................................................. 

                                                                                                       (podpis osoby upoważnionej)  


