
  
 

 

  

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

W RAMACH PROJEKTU „WSZYSTKO W TWOICH RĘKACH!” 

 

 

 

1. Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia 

w ramach realizacji projektu „Wszystko w Twoich rękach!”, zwany dalej Regulaminem, 

ustalony zostaje w oparciu o umowę nr RPSW.10.04.01-26-0012/15, zwaną dalej Umową, 

zawartą pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy 

ul. Boh. Monte Cassino 53, zwanym dalej Beneficjentem, a Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Kielcach. 

2. W projekcie „Wszystko w Twoich rękach!” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu za udział w zajęciach:  

- „Doradztwo dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej”, kwota zwrotu 

wynosi maksymalnie 15 zł/dzień doradztwa. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd na 

zajęcia i z powrotem w dniu zajęć. Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu na ww. 

zajęcia wynosi: 4 spotkania x 15,00 zł = 60,00 zł. 

- Szkolenie "ABC przedsiębiorczości", kwota zwrotu wynosi maksymalnie 15 zł/dzień 

szkolenia. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd na zajęcia i z powrotem w dniu zajęć. 

Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu na ww. zajęcia wynosi:  

5 spotkań x 15,00 zł = 75,00 zł. 

3. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu na doradztwa/szkolenia należy przesłać/dostarczyć na 

adres Biura Projektu do 10-go dnia roboczego po odbyciu wszystkich spotkań. Wszystkie 

formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu 

dostępne są w Biurze Projektu „Wszystko w Twoich rękach!”, ul. Osiedle Słoneczne 14, 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski oraz na stronie internetowej www.okcentrum.com.pl w 

zakładce „Projekty Europejskie”. 

4. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu należy wypełnić niebieskim długopisem. Nieczytelne 

lub pokreślone wnioski, bez wszystkich wymaganych załączników nie będą uznawane 

przez Beneficjenta. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek 

bankowy niezwłocznie po weryfikacji przesłanego wniosku. 

5. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot w wysokości najtańszego środka komunikacji 

publicznej na danej trasie, jednak nie więcej niż 15 zł/dzień. Należy udokumentować 



  
 

 

  

poniesienie kosztów przejazdu w obie strony w postaci biletów komunikacji publicznej 

(bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety komunikacji miejskiej i podmiejskiej) z datą 

dowolnego dnia zajęć. Beneficjent przed dokonaniem zwrotu kosztów dojazdu będzie 

weryfikował bilety w obie strony oraz listy obecności. 

Wymagane dokumenty: 

- poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu 

komunikacją publiczną 

- udokumentowanie poniesienia kosztów przejazdu (w obie strony w dniu zajęć) w 

postaci: biletów komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety 

komunikacji miejskiej) 

- podpisany regulamin zwrotu kosztów dojazdu 

6. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym. 

Zwrot jest w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości przejazdów i ceny najtańszego 

biletu transportu publicznego na danej trasie (co należy udokumentować),  jednak nie 

więcej niż 15 zł/dzień. 

Wymagane dokumenty: 

- poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu 

samochodem prywatnym 

- Kserokopię prawa jazdy z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem  (imię  

i nazwisko Uczestnika Projektu)” 

- Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam zgodność  

z oryginałem  (imię i nazwisko Uczestnika Projektu)” 

- Oświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu wykonującego usługi w zakresie 

komunikacji publicznej o wysokości najtańszego biletu na danej trasie lub w przypadku 

odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia - Oświadczenia Uczestnika 

projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym biletem 

potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

doradztw/szkoleń 

- Umowa użyczenia (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik projektu), podpisana przez 

właściciela i współwłaścicieli Pojazdu (dla każdego współwłaściciela oddzielnie). 

- Podpisany Regulamin rozliczenia kosztów dojazdu Uczestnika Projektu. 



  
 

 

  

7. Uczestnicy Projektu, którzy nie posiadają uprawnień do kierowania samochodem, a 

jedynym sposobem dotarcia na zajęcia w wyznaczonych harmonogramem godzinach jest 

konieczność dowiezienia Uczestnika Projektu przez osoby trzecie mogą ubiegać się o 

zwrot kosztów przejazdów. Zwrot jest w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości 

przejazdów i ceny najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie (co należy 

udokumentować),  jednak nie więcej niż 15 zł/dzień. 

Wymagane dokumenty: 

- poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdów 

samochodem prywatnym 

- kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego 

pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem  (imię i nazwisko Uczestnika 

Projektu)” 

- oświadczenie przewoźnika o cenie najtańszego biletu wykonującego usługi w zakresie 

komunikacji publicznej o wysokości najtańszego biletu 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 

doradztw/szkoleń 

- oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia 

- oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu 

- podpisany regulamin rozliczenia kosztów przejazdów. 

8.   Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty Zwrotu 

kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą 

na rachunek Beneficjenta środków na realizację projektu „Wszystko w Twoich rękach!”. 

 

 

Ja niżej podpisany akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.   

 

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

Podpis Uczestnika Projektu     

 


