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Sposób rozliczania kosztów podróży na szkolenia i z powrotem 

 

1. Firma WYG International Sp. z o.o., zobowiązana jest do zwrócenia kosztów dojazdu i powrotu 

ze szkoleń uczestnikom, którzy korzystali ze środków komunikacji publicznej w wysokości wynikającej 

z przedłożonych biletów (zwrot kosztów przejazdu kursami pośpiesznymi oraz w drugiej klasie). 

2. Koszty dojazdu dla uczestników korzystających z samochodów prywatnych zostaną zwrócone w kwocie 

nie większej niż koszty najtańszych biletów komunikacji publicznej (zwrot kosztów przejazdu kursami pośpiesznymi 

oraz w drugiej klasie). 

3. Koszt przejazdu zwrócony będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów 

podróży (wniosek załączony do zaproszenia) oraz: przedłożonych biletów (w przypadku osób korzystających ze 

środków komunikacji publicznej) lub wydruku ze strony internetowej lub z kasy przewoźnika o cenie biletu na danej 

trasie (w przypadku osób korzystających z samochodów prywatnych) 

4. Wnioski o zwrot kosztów podróży należy przesłać w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia 

(liczy się data stempla pocztowego) na adres Organizatora szkolenia: 

 

WYG International Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 15 

02 – 674 Warszawa 

z dopiskiem: Anna Grad 
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Wniosek o zwrot kosztów podróży 

 

 

WYG International Sp. z o. o. 

ul. Marynarska 15 

02 – 674 Warszawa 

 

 

………………………………...……………………... 

(nazwa Szkoły) 

………………………………...……………………... 

(imię i nazwisko uczestnika szkolenia) 

………………………………...……………………... 

(NIP lub PESEL uczestnika) 

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

(Numer Konta Bankowego uczestnika szkolenia) 

 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów podróży na szkolenie w dniach …………………………………………… 

 

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Poznajmy świat” 
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 Na szkolenie oraz ze szkolenia dojechałem/am samochodem prywatnym a poniesione koszty 
poświadczam załączonym do wniosku wydrukiem ze strony internetowej lub z kasy przewoźnika. 
 

Lp. Data przejazdu Trasa (skąd – dokąd, w tym miejscowości pośrednie) 
Liczba 

kilometrów 

    

    

    

    

  SUMA  

 

i / lub (niepotrzebne skreślić) 

 

 Na szkolenie oraz ze szkolenia dojechałem/am komunikacją publiczną a poniesione koszty 
poświadczam załączonymi do wniosku biletami z publicznych środków transportu. 
 

Liczba załączonych biletów: …………………….. biletów. 

 

Lp. Data biletu 

Rodzaj biletu (np. bilet PKS, 

bilet PKP, bilet przewoźnika 

prywatnego) 

Trasa (skąd – dokąd) 

Cena 

biletu 

(w zł) 

     

     

     

     

     

   SUMA  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż Firma WYG International Sp. z o.o., zobowiązana jest do 
zwrócenia kosztów dojazdu i powrotu z warsztatów uczestnikom, którzy korzystali ze środków komunikacji 
publicznej w wysokości wynikającej z przedłożonych biletów (bilety za kursy pośpieszne, w drugiej klasie), a koszty 
dojazdu dla uczestników korzystających z samochodów prywatnych zostaną zwrócone w kwocie nie większej niż 
koszty najtańszych biletów komunikacji publicznej (bilety za kursy pośpieszne, w drugiej klasie). 
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………………………………...……………………... 

(data i podpis uczestnika szkolenia) 


