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WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
do/z  Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 SUM 
40-752 Katowice, ul. Medyków 16  

z/do miejsca zamieszkania 
 celem udziału w realizacji Projektu pt.: 

 "Translacyjne podejście do modyfikacji przebiegu choroby w cukrzycy typu 1: Innowacyjne podejście mające na 
celu zrozumienie i zatrzymanie cukrzycy typu 1", 

nr umowy o udzielenie dotacji: 115797 – INNODIA – H2020-JTI-IMI2-2014-01 

Wnioskodawczy przysługuje zwrot kosztów przejazd w związku z udziałem w Projekcie w wysokości udokumentowanej biletami 
lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym 
miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez Wnioskodawcę ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego 
tytułu ulga przysługuje. 
W przypadku podróży samochodem osobowym Wnioskodawcy przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej 
iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż określona w 
przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 
2012 r. poz. 1265 z późn. zm.). 

WNIOSKODAWCA 

NAZWISKO: IMIĘ: 

E-MAIL: TEL.: 

 
LICZBA CZŁONKÓW RODZINY:…………………………………………………………………………………….. 
 
CZŁONKOWIE RODZINY: 
 
 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

 

DANE BANKOWE: 

NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU: 

NAZWA BANKU: 

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 

WYDATKI PONIESIONE PODCZAS PODRÓŻY 

ŚRODEK LOKOMOCJI: 

Publiczne środki lokomocji*: 
 

□ pociąg II kl  (posiadana zniżka %.............), koszt biletów:……………………………………………………………………………… 
 
□ komunikacja autobusowa (PKS,PKM,BUS itp.), koszt biletów:………………………………………………………………………………… 
 

   * do wniosku należy dołączyć bilety za przejazd 
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* do wniosku należy dołączyć bilety za przejazd 

 

 

Opinia Dyrektora Centrum Transferu Technologii: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Samochód prywatny: 

 

marka: …………………………………….nr rejestracyjny: ……………………………….pojemność silnika:………………………………………. 
 
trasa:  
 
od ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
powrót: 
 
od………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
wynosi w km …………………………….… wg  rzeczywiście przejechanych kilometrów stawka za 1 km wynosi ………….……… 
 
koszt przejazdu ogółem wynosi: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie ponosi kosztów 
ubezpieczenia samochodu, kierowcy, pasażerów i bagażu.  

 

Data: Podpis Wnioskodawcy: 

Data: Podpis Członka Zespołu Projektowego weryfikującego zaistniałą okoliczność: 

Data: Podpis Kierownika Projektu INNODIA: 
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Opinia Kierownika Sekcji Rozliczeń Działalności Naukowej:   

Stanowisko kosztów projektu: 

  

                                        

                                                      

                                                              
                  

 

Opinia Kwestora:                                             

Akceptacja pokrycia kosztów podróży ze środków w projekcie INNODIA:                  

                            

   

                                                                                                                                             ...............................................................   
                                                                                                                                                                                                                                                                           (Kwestor)   

DECYZJA 

 

 Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów ze środków w projekcie INNODIA   

 

 Nie wyrażam zgody 

 

 

 

                                                                                                                 ............................................................... 
                                                                                                                                                    (Rektor, Prorektor, Kanclerz) 

 

 

                     

BRAK ŚRODKÓW 
 

 Data:                       podpis: 

ZAREZERWOWANO 
 

Wartość ..........................................zł 

  Data:                                    podpis: 

TAK NIE 


