
 

                 
 

Załącznik nr 1 

Do Regulaminu projektu „Kierowca kategorii D  zawód pilnie poszukiwany – etap II” 
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU  

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 
 

Tytuł projektu Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II 

Numer projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19 

  Nazwa Programu Operacyjnego Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego Operacyjny na 
lata 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach 
Programu Operacyjnego 

     RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Numer i nazwa Działania w ramach Osi 
Priorytetowej 

RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego  
i kształcenia ustawicznego 

Beneficjent Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach 

 
 
……………………………………………….  ………………………………………………. 
Podpis osoby przyjmującej formularz           Data wpływu Formularza zgłoszeniowego 
 

Imię Nazwisko PESEL 

   

Płeć Wykształcenie 

K                     M 
      Podstawowe                                  Gimnazjalne                                    Zasadnicze zawodowe                 

       Średnie                                         Pomaturalne/Policealne                 Wyższe 

Miejsce zamieszkania 

Gmina Miejscowość Ulica 

   

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Telefon kontaktowy Adres e – mail 
  

Jestem osobą powyżej 21 roku życia  
T 
a 
k 

N 
i 
e 

Zarejestrowaną w MUP Kielce jako bezrobotny    
Bierną zawodowo (osoba niezarejestrowana)                                                                                          
Zarejestrowaną w innym niż MUP Kielce urzędzie pracy na terenie województwa świętokrzyskiego jako 
bezrobotna  

  

Zarejestrowaną w innym niż MUP Kielce urzędzie pracy na terenie województwa świętokrzyskiego jako 
poszukująca pracy 

  

Pracującą   
w tym:  

osoba pracująca w administracji rządowej  

osoba pracująca w administracji samorządowej  

inne  

osoba pracująca w MMŚP  

osoba pracująca w organizacji pozarządowej  

osoba prowadząca działalność na własny rachunek  

osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie  

Nazwa i adres Pracodawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Zawód wykonywany ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

                 
 

I jednocześnie należę do co najmniej jednej z poniższych z grup:                                                                                           tak      nie 

osoby po 50 roku życia   

kobiety   

osoby poniżej 24 roku życia   

osoby z niepełnosprawnościami   

osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym   

osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej   

Oświadczam, że: 

Zostałem/am poinformowany/a, że uczestniczę w projekcie „„Kierowca kategorii D zawód pilnie 
poszukiwany – etap II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 w związku z art. 233 §6 Kodeksu 
karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 §1 k.k. : „Kto składając zeznania mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat. 8”.  
Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia ( art. 233 §6 k.k.). 

Zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu, akceptuję zawarte w nich warunki. Zostałem/am 
poinformowany, że złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z udziałem w Projekcie. 

w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji 
w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 

Jestem zainteresowany/na następującą formą/ami wsparcia: 

 diagnoza predyspozycji zawodowych 
 badania lekarskie i psychologiczne 
 szkolenie zawodowe:  
 Prawo jazdy kat. D po B, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. D po B 
 Prawo jazdy kat. D po B, Kwalifikacja wstępna do prawa jazdy kat. D po B 

 

Krótki opis indywidualnych predyspozycji (np. praktyka/doświadczenie zawodowe, wykształcenie, cechy 
osobowości, mocne strony, wiedza, umiejętności) oraz motywacji do wzięcia udziału w projekcie (np. aktualna 
sytuacja życiowa, zainteresowania, plany zatrudnieniowe, ambicje) 

 
 

Kielce, …………………………………………                  ………………………………………………………………... 
CZYTELNY PODPIS………………………………………. 

 



 

                 
 

Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami  

(w przypadku gdy nie dotyczy – prosimy nie wypełniać) 

1. Jakie problemy/bariery wynikające z niepełnosprawności widzi Pan/Pani w związku ze swoim udziałem  
w projekcie? 

 

 
2. Jakie są Pana/Pani potrzeby wynikające z niepełnosprawności, których spełnienie mogłoby ułatwić Panu/Pani 
udział w zajęciach oferowanych w ramach projektu? 

 

 

 

 

 

 

Kielce, …………………………………………                  ………………………………………………………………... 
        CZYTELNY PODPIS………………………………………. 

 

 



 

                 
 

 

 

Załącznik nr 2 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap II” 

 

ZAKWALIFIKOWANIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  
„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

Imię Nazwisko PESEL 

   

 
Kryteria rekrutacji: 

Ramy punktowe Przyznane 
punkty 

wiek  < 24 rok życia 5 pkt  

wiek  > 50 rok życia 5 pkt  

płeć = kobieta 5 pkt  

osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności 5 pkt  

wykształcenie gimnazjalne i niższe 5 pkt  

Razem:  

Uwagi (opcjonalnie): 

 

 Zakwalifikowany 

 Lista rezerwowa 

 Niezakwalifikowany 

Podpis osoby kwalifikującej do udziału w Projekcie  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
 

Załącznik nr 3 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

 

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE 

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

Ja niżej podpisana/y 
Imię PESEL 

  

Nazwisko Data i miejsce urodzenia 

  

Płeć Wykształcenie 

 

K              M  
 Podstawowe 

 Średnie  
  
 Gimnazjalne 

 Pomaturalne/Policealne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Wyższe 

Miejsce zamieszkania 

Gmina Miejscowość Ulica 

   

Nr budynku Nr lokalu Kod pocztowy 

   

Telefon kontaktowy Adres e – mail 

  

Jestem osobą powyżej 21 roku życia 
T 
a 
k 

N 
i 
e 

Zarejestrowaną w MUP Kielce jako bezrobotny   

Zarejestrowaną w innym niż MUP Kielce urzędzie pracy na terenie województwa świętokrzyskiego jako bezrobotna   

Zarejestrowaną w innym niż MUP Kielce urzędzie pracy na terenie województwa świętokrzyskiego jako 
poszukująca pracy 

  

Pracującą    

Poszukującą pracy    

Bierną zawodowo (osoba niezarejestrowana)      

I jednocześnie należę do co najmniej jednej z poniższych z grup 

osoby po 50 roku życia   

kobiety   

osoby z niepełnosprawnościami   

osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym   

Jestem osobą: 
T 
a 
k 

N 
i 
e 

Odmowa 
podania 

informacji 

należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, obcego pochodzenia    

bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań    

z niepełnosprawnościami    

jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)    

 



 

                 
 

Deklaruję swój udział w Projekcie i oświadczam, że: 

  zostałem/am poinformowany/a, że uczestniczę w projekcie „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany 
– etap II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

 jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 w związku z art. 233 §6 Kodeksu 
karnego za złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 §1 k.k. „Kto składając zeznania mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat. 8”. 

      Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia ( art. 233 §6 k.k.). 

 w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 
oraz informacje nt. udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji 
 

 w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dot. mojego statusu na rynku pracy 

 zapoznałem/am się z Regulaminem projektu „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” oraz 
akceptuję jego warunki 

 oświadczam, że zgodnie z Regulaminem projektu spełniam wszystkie kryteria formalne i jestem uprawniony/a 
do uczestnictwa w Projekcie 

 zostałem/am poinformowany/a o zasadach równości szans kobiet i mężczyzn, zrównoważonego rozwoju oraz 
przeciwdziałania dyskryminacji 

  zostałem/am poinformowany/a, o możliwości odmowy podania danych wrażliwych, tj. danych rasowych  
i etnicznych oraz dotyczących stanu zdrowia 

 zostałem/am poinformowany/a o obowiązku udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez 
Organizatora Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej 

 zostałem/am poinformowany/a o obowiązku przekazywania informacji na temat mojej sytuacji  
po opuszczeniu programu 

 

 

 

Kielce, ………………………………………… …………………………………………………………….... 
                  Czytelny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
 

Załącznik 4 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 

1) administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla 

zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 

2) administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego 

dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych,  

z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

3) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  

2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności: 

a) udzielenia wsparcia, 

b) potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,  

c) monitoringu, 

d) ewaluacji, 

e) kontroli, 

f) audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje, 

g) sprawozdawczości, 

h) rozliczenia projektu, 

i) zachowania trwałości projektu, 

j) archiwizacji. 

4) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

(RPOWŚ 2014-2020) 

5) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi 

realizującemu projekt  - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. w Kielcach  (nazwa  

i adres beneficjenta) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji 

projektu-……………………….………………………………………………………………….(nazwa i 

adres ww. podmiotów). Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym 



 

                 
 

realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym  

na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020; 

6) Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez 

administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. 2, podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w 

przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań 

administracyjnych. 

7) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

8) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

9) Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Kierowca kategorii D 

zawód pilnie poszukiwany – etap II” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

10) Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

 

 

…..……………………………………… …………………………………………… 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

Załącznik nr 5 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU 

Z TEGO SAMEGO TYPU WSPARCIA W INNYCH PROJEKTACH 

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  

na potrzeby projektu:  

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

nr projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a ................................................................................  
(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, iż nie jestem objęty/a wsparciem tego samego typu w ramach innych 

projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz nie będę starał/a się o przyznanie mi ww. wsparcia w czasie trwania mojego 

uczestnictwa w projekcie „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” nr projektu 

RPSW.08.05.03-26-0008/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce, ……………………………………………… ………………………………………………………… 

Czytelny podpis 

 



 

                 
 

Załącznik nr 6 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II”  

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

 
…………………………………………………………… Nr wniosku 

(miejscowość, data) 

 
PESEL …………………………………………………….….. 

 
Pole wypełnia pracownik Biura Projektu 

 
 

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

 
……………………………………….………………………………………… .................................................................. 
(ulica, nr domu zamieszkania) (kod pocztowy, miejscowość zamieszkania) 

 
 
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdów do miejsca i z miejsca zajęć w związku z: 

1. Odbywaniem zajęć na kursie prawo jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną* 
2. Odbywaniem zajęć na kursie prawo jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną przyspieszoną* 

w ramach projektu „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” nr RPSW.08.05.03-26-
0008/19 
Oświadczam, że w okresie od ………………….......... do ………………….……... (proszę podać pełną datę pierwszych 

i ostatnich zajęć) uczestniczyłem/am w ……................ dniach zajęć na kursie prawo jazdy kategorii D po B z 

kwalifikacją wstępną lub zajęć na kursie prawo jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną przyspieszoną 

dojeżdżałem/am 

3. środkami komunikacji publicznej* 
4. pojazdem prywatnym (tj. samochód)* Nr Rejestracyjny pojazdu1 ………………………………..………. 

5. byłem/am dowożony/a przez osobę trzecią* Nr Rejestracyjny pojazdu1 ………………………………..….. 

z ………………………………………………………………………………………………………………….……..   (miejsce  
zamieszkania)  do .....................................................................................................................................................................................  
(miejsce szkolenia) i z powrotem, w związku z tym wnoszę o zwrot kosztów przejazdów do wysokości 
ceny najtańszego biletu transportu publicznego na w/w trasie. 
(max. 15zł brutto/dzień) 

 
Proszę o zwrot kosztów przejazdów w wysokości .................................................. zł brutto 

 
Sposób przekazania środków: przelew na mój osobisty rachunek bankowy: 

 
Nazwa i oddział banku: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer mojego rachunku bankowego: 
 

Do wniosku załączam*: 

bilety jednorazowe (w załączeniu ………..… szt.)2, suma kosztów biletów ............................................................... zł 

bilet miesięczny (w załączeniu ……………… szt.)2, koszt biletu: ...................................................................................... zł. 
 

1 W przypadku gdy właściciel pojazdu nie widnieje jeszcze w dowodzie rejestracyjnym należy przedstawić umowę 
kupna/sprzedaży pojazdu. 2 Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem 
zamieszkania i miejscem zajęć oraz biletów komunikacji miejskiej w obrębie miasta. 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 



 

                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❑ zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; 

koszt biletu jednorazowego: …………...………… zł, koszt biletu miesięcznego: ...................................... zł. 

❑ umowę użyczenia pojazdu (tj. samochód) 

❑ kserokopię prawa jazdy z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem (imię i nazwisko UP)” 

❑ kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem (imię i 
nazwisko UP)” 

❑ oświadczenie UP – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia 

❑ oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu UP 

❑ kserokopię umowy kupna/sprzedaży z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem (imię i 
nazwisko UP)”- w przypadku gdy właściciel nie widnieje jeszcze w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

❑ oświadczenie UP o cenie najtańszego biletu na danej trasie. 

 
Składam niniejszy wniosek i oświadczam, że znana jest mi treść regulaminu „Zwrot kosztów dojazdu 
dla uczestników projektu „Wysokie kwalifikacje Wielkopolan” nr RPWP.08.02.00-30-0146/15” 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 
 
 
 
 

 

 
* zaznaczyć właściwe/niewłaściwe wykreślić 

…..…..………………………………. 

Podpis uczestnika projektu 



 

                 
 

Załącznik nr 7 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

Zaświadczenie przewoźnika 

 

 
……………………………………….. 

Miejscowość i data 

 
 
 
 

 

Zaświadczenie 

przewoźnika publicznego o najtańszym 
koszcie przejazdu na danej trasie 

 
 
 
 
Zaświadczam, że cena najtańszego biletu miesięcznego (dla osoby dorosłej) na przejazd na trasie 

od …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  

do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(w obie strony) wynosi …………………………………………………………………………………………………………….. 

brutto, a cena najtańszego biletu jednorazowego (w jedną stronę)  na powyższej trasie wynosi 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... brutto. 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………

Pieczęć i podpis przewoźnika publicznego 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 
 

Załącznik nr 8 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

Oświadczenie uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu 

 

 

……………………………….. 

Miejscowość i data 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 

 
 

Ja niżej podpisany/na …………………………………………….. oświadczam, że cena najtańszego biletu 

jednorazowego na trasie od ………………………………………………………………………………………………………  

do …………………………………………….……………………….. wynosi ……………………………………………………… zł. 

 
 
 
 

W załączeniu przykładowy bilet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………..………………………………………………. 

 
Podpis Uczestnika Projektu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

 

Załącznik nr 9 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

Oświadczenie uczestnika projektu – osoby dowożonej 
 

……………………………………………. 
Miejscowość i data 

 
………………………………………………………  
(imię i nazwisko uczestnika projektu) 

 
 

………………………………………………………  

(PESEL) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

UCZESTNIKA PROJEKTU - OSOBY DOWOŻONEJ 

 
 
 

 
Ja niżej podpisany/a  ...........................................................................................................................................................  

oświadczam, że dowożenie mnie na zajęcia przez Panią/Pana 

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

jest jedynym sposobem dotarcia w wyznaczonych harmonogramem godzinach na zajęcia w ramach projektu 

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” nr RPSW.08.05.03-26-0008/19. 

 
 
 

……….…………………………….………………………………… 
Podpis uczestnika projektu – osoby dowożonej 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

Załącznik nr 10 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

Oświadczenie osoby dowożącej uczestnika projektu 

 

……………….………………………… 
 

Miejscowość i data 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

OSOBY DOWOŻĄCEJ O DOWOŻENIU UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………..………….. oświadczam, że dowożę 

Panią/Pan……………………………………………………………………………………..……… na zajęcia w ramach projektu 

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” nr RPSW.08.05.03-26-0008/19. 

Trasę z miejsca zamieszkania Pani/Pana ………………….……………………………………… na miejsce zajęć pokonuję 

specjalnie w celu dowiezienia Uczestnika Projektu na zajęcia. 

Pani/Pan ……………….………………………………………………………………………. jest przeze mnie dowożona  

na wszystkie zajęcia w ramach projektu , „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

 
 
 
 

 
………………………………………… 

 Podpis osoby dowożącej 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                 
 

 

REGULAMIN PROJEKTU 

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II" 

nr projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 

2020  

Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 

Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Działanie: PSW.08.05.00 

Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 

Poddziałanie: RPSW.08.05.03 

Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Kierowca kategorii D zawód pilnie 

poszukiwany – etap II” nr projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19, realizowanym na terenie Województwa 

Świętokrzyskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: 

RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego  

i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie: RPSW.08.05.03 Edukacja formalna i pozaformalna osób 

dorosłych. 

2. Organizatorem Projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Kiecach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 92, 25  – 734 Kielce. Partnerem Projektu 

jest Miejski Urząd Pracy w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6,  

25–361 Kielce. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r. 

4. Biuro Projektu „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” mieści się w Kielcach przy                                       

ul. Jagiellońskiej 92. 

5. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014  – 2020  

na podstawie umowy z Instytucją Zarządzającą — Województwem Świętokrzyskim, z siedzibą w Kielcach,  

al. IX Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

§2 

Rekrutacja do projektu 

1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji. Przy rekrutacji 

wykorzystane zostaną niestereotypowe wizerunki kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, zaś 

język będzie łatwy i wrażliwy na płeć. 

2. Rekrutacja będzie otwarta i ciągła na przełomie miesięcy październik 2019 / sierpień 2020 r.), prowadzona na 

obszarze województwa świętokrzyskiego do osiągnięcia limitu uczestników projektu. 

3. ETAPY REKRUTACJI: 

NABÓR DO PROJEKTU od 1 października 2019 do 31 sierpnia 2020: 

a) grupa 1,2,3 (od 1 października 2019 do 15 grudnia 2019) 

b) grupa 4 (15 grudnia 2019 do 28 lutego 2020) 

c) grupa 5 (1 marca 2020 do 31 maja 2020) 

d) grupa 6 (1 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2020) 

4. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu (UP) w procesie rekrutacji: 

a) formularz zgłoszeniowy (z oświadczeniami o spełnianiu warunków grupy docelowej i pytaniami  

o specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności); 

b) zaświadczenie z Urzędu Pracy (w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej  lub poszukującej 

pracy  zarejestrowanej w Urzędzie Pracy); 

c) orzeczenia o niepełnosprawności/zaświadczenie o stanie zdrowia (jeśli dotyczy); 

d) oświadczenie Uczestnika Projektu o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach, 

współfinansowanych przez UE w ramach EFS; 

e) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych; 

f) ankieta o sytuacji materialnej; 

g) deklaracja uczestnictwa (po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie); 

h) dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na podstronie internetowej Projektu, w Biurze Projektu  

oraz w siedzibach Partnerów. 



 

                 
 

§3 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 74 osoby powyżej 21 lat (z czego min. 8 kobiet, 8 osób poniżej 

24 roku życia, 16 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 37 osób w wieku 50+  

lub z wykształceniem maksymalnie gimnazjalnym), w tym 37 osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach oraz  zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym w Kielcach), 

które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na obszarze województwa 

świętokrzyskiego i które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie uzyskania prawa jazdy kategorii D po B.  

2. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w Projekcie jest: 

a) spełnienie wymogów formalnych, 

b) zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa 

w § 2 pkt. 3, 

c) pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. 

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje  

Komisja Rekrutacyjna. 

§4 

Etapy rekrutacji do Projektu 

1. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów 

wymienionych w § 2 pkt. 3 osobiście do Biura Projektu lub do siedziby Partnera. W przypadku osób  

z niepełnosprawnością istnieje możliwość pomocy przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych (w Biurze Projektu 

lub w miejscu zamieszkania w razie potrzeby). 

2. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Kierownik projektu, Koordynator projektu, doradcy zawodowi,  

zbierze się w momencie zebrania odpowiedniej liczby zgłoszeń (80) lub w terminie umożliwiającym 

organizację szkolenia w sześciu grupach szkoleniowych. Wyłoniona zostanie wymagana liczba osób 

pozwalająca na realizację projektu (80 osób w tym 68 mężczyzn i 12 kobiet).  Do Projektu zakwalifikowane będą 

osoby o najwyższej liczbie punktów, z zachowaniem parytetu kobiet. Zostanie utworzona także lista rezerwowa (+ 

20% UP, tj. 16 osób). Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół z posiedzenia. 

3. Rekrutacja będzie II etapowa: 

I ETAP – ocena formalna złożonych dokumentów rekrutacyjnych, wymienionych § 2 pkt. 3  

(w metodzie 0 – 1) przez Komisję Rekrutacyjną (KR).  

II ETAP – ocena merytoryczna na podstawie punktów przyznanych przez KR w kategorii: 

a) osoby z niepełnosprawnością +5 pkt; 

b) wiek: poniżej 24 lat +5 pkt; powyżej 50 lat +5 pkt; 

c) kobiety: +5 pkt; 

d) osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym + 5 pkt; 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o uczestnictwie w projekcie zdecyduje korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej. 

4. Osoby, które otrzymają najwyższą liczbę punktów staną się Uczestnikami Projektu, z zastrzeżeniem 

osiągnięcia wskaźników realizacji celu. 

5. Osoby niezakwalifikowane do udziału w Projekcie z powodu mniejszej ilości punktów zostaną wpisane  

na listę rezerwową, wykorzystaną w przypadku rezygnacji Uczestnika z listy podstawowej. 

6. Osoby zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są potwierdzić spełnienie kryteriów grupy docelowej oraz danych 

zawartych w formularzu rekrutacyjnym na wzorze dostarczonym przez Organizatora Projektu w pierwszym dniu zajęć. 

7. Osoby zakwalifikowane do projektu staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu oświadczenia 

Uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 

8. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Listy uczestników projektu zostaną zamieszczone w 

siedzibach na stronach www Wnioskodawcy i Partnera. Kandydaci o wynikach zostaną poinformowani 

telefonicznie bądź pisemnie. 

9. Od wyników oceny Ankiet Uczestnikom Projektu nie przysługują środki odwoławcze. 

§5 

Zakres oferowanego wsparcia 

1. W ramach projektu będą prowadzone następujące formy wsparcia: 

a) kurs prawa jazdy D po B z kwalifikacją wstępną lub kwalifikacją wstępną przyspieszoną oraz egzaminem 

badaniami lekarskimi i badaniami psychologicznymi.  

b) diagnoza rzeczywistych predyspozycji zawodowych 4 godz. dla osoby +  2 godz. miesięcznie przez 

trzy miesiące kursu. 

2. Szkolenia z zakresu prawa jazdy D po B prowadzące do uzyskania kwalifikacji zakończą się formalnym 

wynikiem oceny i walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii D  i pracy  

w charakterze kierowcy autobusu. 

§6 



 

                 
 

Organizacja wsparcia 

1. Zajęcia real izowane będą na terenie województwa świętokrzyskieg o. 

2 . Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsc 

szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco. 

3 . Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik Projektu potwierdza obecność na zajęciach na listach obecności, jak 

również otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie, zaświadczeń o ukończeniu szkoleń  

i dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu, oraz otrzymanie zwrotu kosztów dojazdów. 

4 . Uczestnicy w ramach projektu otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia, 

poczęstunek oraz materiały szkoleniowe. 

§7 

Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: 

a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,  

b) potwierdzanie uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, 

c) wypełniania ankiet i testów (weryfikujących postępy w nauce) związanych z realizacją Projektu                             

i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania Organizatora Projektu o wszystkich 

zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestniczenia we wszystkich zadeklarowanych formach wsparcia, tj. szkoleniach, 

badaniach, egzaminach i diagnozie predyspozycji zawodowych. 

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w 100% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy 

Uczestników. 

5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu prowadzącego do uzyskania kwalifikacji. 

§8 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się niezwłocznie 

dostarczyć do Organizatora Projektu pisemną informację o tym fakcie (osobiście, faxem, mailem bądź  

za pośrednictwem poczty). 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez 

złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji                               

z Projektu lub poszczególnych form wsparcia lub nie podjęcia zatrudnienia w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach na okres minimum 3 miesięcy  Organizator 

Projektu zastrzega sobie możliwość obciążenia Uczestnika/czki Projektu kosztami uczestnictwa w Projekcie w 

wysokości 12 777,19 zł. 

3. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników Projektu  

w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu. 

4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki Projektu z listy uczestników Projektu przed 

rozpoczęciem bądź na wczesnym etapie realizacji projektu jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej. 

5. Jeżeli Uczestnik/czka Projektu z własnej winy nie ukończy szkoleń i nie przystąpi do egzaminu w ramach 

Projektu, Organizator Projektu może zobowiązać Uczestnika/czkę Projektu do zwrotu kosztów szkolenia 

proporcjonalnie do odbytego wsparcia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia były przyczyny 

niezawinione przez Uczestnika/czkę Projektu. 

6. Organizator Projektu może odstąpić od obciążenia Uczestnika/czkę Projektu kosztami wyłącznie  

na podstawie pisemnego wniosku Uczestmnika/czki Projektu wraz z odpowiednim umotywowaniem. 

§9 

Zasady monitoringu 

1. Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych  

i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny i jego rezultatów. 

2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Organizatora 

Projektu oraz podmioty zewnętrzne na zlecenie Instytucji Zarządzającej. 

§10 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest  w Biurze Projektu,  siedzibach Partnerów i  na podstronie 

internetowej projektu  

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 r. 

4. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin Organizator 

umieszczać będzie na podstronie internetowej Projektu. 

 

 



 

                 
 

 



 

                 
 

Załącznik nr 11 

DO REGULAMINU PROJEKTU „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 

 

REGULAMIN 

ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dla uczestników projektu 

„Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II”  

nr projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu uczestników projektu „Kierowca kategorii D 

zawód pilnie poszukiwany – etap II” nr projektu RPSW.08.05.03-26-0008/19. 

2. Niniejszy regulamin ustalony zostaje w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr 

…………………………………………………………. zawartą pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Sp. z o. o. w Kielcach, zwaną dalej Beneficjentem, a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego. 

3. W projekcie „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II” 100% Uczestnikom Projektu/UP, 

przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie prawo jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną lub prawo 

jazdy kategorii D po B z kwalifikacją wstępną przyspieszoną. 

4. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy wszystkich uczestników projektu. 

5. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu przyjmowane i rozpatrywane są co miesiąc aż do wyczerpania środków 

przeznaczonych na ten cel. 

§ 2 

Procedura wypłaty środków 

1. Zwroty poniesionych kosztów przejazdów dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi comiesięcznie komplet dokumentów 

niezbędnych do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia grupowe i indywidualne (określonych w §4 

niniejszego regulaminu) do dnia 10 następnego miesiąca. Wszystkie formularze wniosków i dokumenty potrzebne 

do uzyskania zwrotu kosztów przejazdów dostępne są w Biurze Projektu oraz na podstronie internetowej projektu. 

3. Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesyłać pocztowo do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym zakończyło się dane szkolenie. Zwroty poniesionych kosztów dojazdu 

dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu w rozliczeniu miesięcznym lub po zakończeniu całego szkolenia. 

4. Nieczytelne lub pokreślone wnioski, bez wszystkich wymaganych załączników nie będą uznawane przez 

Beneficjenta. 

5. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku osobisty rachunek bankowy uczestnika projektu 

niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego wniosku. 

6. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu kosztów 

dojazdów, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek Beneficjenta 

środków na realizację projektu „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap II”. 

7. Beneficjent przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy na miejsce szkolenia będzie weryfikował bilet 

w obie strony oraz listy obecności. Zwrot kosztów przejazdów nie przysługuje za zajęcia, na których Uczestnik 

Projektu był nieobecny. 

8. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów przejazdów: 

1) środkami transportu zbiorowego, 

2) dojazdu pojazdem prywatnym (tj. samochód), 

3) dojazdu użyczonym pojazdem (tj. samochód), 

4) dowożenia Uczestnika Projektu przez osobę trzecią pojazdem prywatnym – z tej formy mogą skorzystać 

Uczestnicy Projektu, którzy nie posiadają pojazdu, a jedynym sposobem dotarcia na zajęcia w wyznaczonych 

harmonogramem godzinach jest konieczność dowiezienia Uczestnika Projektu przez osoby trzecie. 

Inne formy dojazdu na i z zajęć nie są refundowane! 

9. W przypadku, gdy jednym pojazdem podróżuje więcej niż jedna osoba, to koszt dojazdu zwracany jest 

jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która zawarła z nim umowę użyczenia pojazdu (tj. samochód). 

§ 3 

Ustalanie wysokości przysługującego zwrotu kosztów przejazdu: 

Informacje ogólne. 

1. Zwrotowi kosztów przejazdu podlega przejazd najtańszym środkiem zbiorowej komunikacji publicznej 

lub prywatnej na danej trasie. 

2. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego lub prywatnego ustala 

się na podstawie załączonych do wniosku faktur/biletów jednorazowych lub biletu miesięcznego/okresowego. 



 

                 
 

3. Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem 

zamieszkania i miejscem zajęć oraz biletów komunikacji miejskiej w obrębie miasta w trakcie godzin szkolenia. 

4. W przypadku braku połączeń środkiem zbiorowej komunikacji publicznej lub prywatnej na danej trasie 

przejazdu, brany będzie pod uwagę koszt przejazdu z miejscowości najbliżej położonej miejsca zamieszkania, który 

stanowić będzie podstawę dokonania zwrotu. 

5. Kwota zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia wynosi maksymalnie 15 zł/dzień zajęć. Zwrot kosztów 

przejazdów obejmuje dojazd na zajęcia i z powrotem.  

6. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego/okresowego przysługuje kwota ustalona na 

podstawie następującego schematu (koszt biletu miesięcznego/okresowego: ilość dni wynikająca z ważności biletu 

x ilość dni zajęć) z odliczeniem dni nieobecności na zajęciach. 

§ 4 

Wykaz dokumentów wymaganych do rozliczenia kosztów dojazdu 

1. W przypadku dojazdu środkami transportu zbiorowego - autobusem/busem/koleją: 

1) wniosek o zwrot kosztów dojazdu 

2) oryginały biletów jednorazowych lub okresowych dokumentujących przejazd środkiem komunikacji zbiorowej.                    

W przypadku korzystania z biletów okresowych (np. miesięcznych) konieczne jest, aby termin ważności biletu 

odpowiadał terminowi realizacji zajęć. W przypadku biletów okresowych, jeżeli forma wsparcia, w której bierze 

udział Uczestnik projektu przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie, refundacja kosztów dojazdu nastąpi 

poprzez wyliczenie odpowiedniej wartości kosztów przejazdu (proporcjonalnie do ilości dni szkolenia) 

2. W przypadku dojazdu pojazdem własnym: 

1) wniosek o zwrot kosztów dojazdu; 

2) kserokopia prawa jazdy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP; 

3) kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP, w przypadku gdy 

Uczestnik Projektu nie widnieje jeszcze na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu 

należy dołączyć ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy kupna-sprzedaży pojazdu; 

4) zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie lub w przypadku 

odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia - Oświadczenie Uczestnika projektu o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca odbywania szkoleń; 

5) dowód poniesienia kosztów za paliwo/faktura na której znajdować się będzie nr rejestracyjny pojazdu należącego 

do UP. 

3. W przypadku dojazdu użyczonym pojazdem: 

1) wniosek o zwrot kosztów dojazdu; 

2) kserokopia prawa jazdy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP; 

3) kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez lub kserokopia umowy 

kupna/sprzedaży potwierdzona za zgodność z oryginałem, w przypadku gdy właściciel nie widnieje jeszcze w 

dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

4) umowa użyczenia pojazdu podpisana przez właściciela i współwłaścicieli pojazdu (dla każdego współwłaściciela 

oddzielnie); 

5) zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie lub w przypadku 

odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia - Oświadczenie Uczestnika projektu o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca odbywania szkoleń’ 

6) 5) dowód poniesienia kosztów za paliwo/faktura na której znajdować się będzie nr rejestracyjny pojazdu 

użyczonego UP. 

4. W przypadku dowożenia uczestnika projektu przez osobę trzecią: 

1) wniosek o zwrot kosztów dojazdu; 

2) kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP; 

3) kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP, 

4) zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie lub w przypadku 

odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia - Oświadczenie Uczestnika projektu o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do 

miejsca odbywania szkoleń. 

5) oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia; 

6) oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu na zajęcia; 

7) 5) dowód poniesienia kosztów za paliwo/faktura na której znajdować się będzie nr rejestracyjny pojazdu 

używanego do przewozu UP. 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 



 

                 
 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2019 Organizator projektu zastrzega sobie możliwość 

wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny regulamin umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 

4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach zastrzega sobie prawo żądania dokumentów 

na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we wniosku. 


