
          

Umowa nr POWR.05.03.00-00-0079/16-00 
Tytuł projektu: Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, 
Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zał. 7b do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

 

Oświadczenie Uczestnika/czki o korzystaniu z samochodu 
 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………..…………………. oświadczam, iż w ramach  
(Imię i nazwisko) 

 

Projektu „Wysokie kwalifikacje Lekarzy – program kursów doskonalących Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie” w okresie od ………………………… do ………………………… dojeżdżałam/em z miejsca zamieszkania tj. 

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

do miejsca organizacji kursu tj. ………………………..………………………………………..……………………….…… -…………. km,  
(Adres odbywania kursu)     (Odległość) 
 

samochodem marki ……………………………………….…….………. o numerze rejestracyjnym ………………………………… 

z uwagi na brak możliwości skorzystania ze środków komunikacji publicznej.  

Proszę poniżej wskazać przyczyny uniemożliwiające korzystanie ze środków komunikacji publicznej: 

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

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

Oświadczam, iż 1:  
a) poniosłam/em koszty wyższe lub równe cenie biletu najtańszego środka komunikacji publicznej na danej 

trasie. W związku z powyższym wnoszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego biletu 
środkami komunikacji publicznej na w/w trasie, zgodnie z przedłożonymi przeze mnie zaświadczeniami 
wskazującymi przynajmniej: określenie przewoźnika obsługującego daną trasę, trasę przejazdu, koszt 
przejazdu w jedną stronę oraz pieczęć przewoźnika oraz podpis wystawiającego.  

b) poniosłam/em koszty niższe aniżeli cen biletu najtańszego środka transportu publicznego tj. …………………. 
(Koszt dojazdu)  

 
 

   
Miejscowość i data  Podpis Uczestnika 

 
Załączniki:  
1. Kserokopia prawa jazdy Uczestnika,  
2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego,  
3. Umowa użyczenia samochodu (jeśli uczestnik nie jest właścicielem/współwłaścicielem) (załącznik nr 7c)  
4. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu na danej trasie. W przypadku, gdy przewoźnik odmówi 

wydania zaświadczenia, należy przedłożyć wydruk ze strony internetowej przewoźnika wskazujący na 
najniższą ceną biletu na danej trasie wraz z oświadczeniem na wydruku o treści „Oświadczam, iż 
przewoźnik odmówił wydania zaświadczenia o cenie biletu na danej trasie, a podana cena jest ceną 
najniższą” wraz podpisem Uczestnika.  

                                                           
1 Niewłaściwe skreślić 


