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Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu 

„Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

W projekcie „Dziś aktywne - jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 Uczestnikom Projektu 

(40% grup szkoleniowych, max. 21 Uczestnikom Projektu) przysługują zwroty kosztów dojazdu na 

prowadzone w projekcie szkolenia zawodowe.  

Kwota zwrotu wynosi max. 12 zł/dzień szkolenia tzn. obejmuje koszty dojazdu na szkolenie i 

powrotu z niego w dniu szkolenia. Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko za te dni, których 

obecność na zajęciach została poświadczona podpisem Uczestnika Projektu na liście obecności.  

 

Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników Projektu.  

Formularze wniosków są dostępne: 

1.  na stronie internetowej projektu: http://projektyokcjo.pl/dzis-aktywne-jutro-pracujace/ 

2. w Biurze Projektu: Plac Wolności 1, 78-200 Białogard.  

 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu do 10 dnia kalendarzowego od zakończenia zajęć w 

danym miesiącu.  

 

Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych dokumentach. 

Wnioski składane po terminie i niekompletne dokumenty nie będą brane pod uwagę.  

 

Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu komunikacją publiczną lub samochodem prywatnym.  

 

Uczestnikom Projektu korzystającym z komunikacji publicznej przysługuje zwrot w wysokości 

kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie (koszt wynikający z 

załączonych biletów), jednak nie więcej niż 12 zł/dzień szkolenia.  

 

Uczestnicy Projektu powinni przedstawić:  

1. poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną 

(załącznik nr 1 do regulaminu); 

http://projektyokcjo.pl/dzis-aktywne-jutro-pracujace/
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2. udokumentowanie poniesienia kosztów przejazdu w postaci biletów komunikacji publicznej 

(bilety kolejowe II klasy, bilety PKS - jednorazowych (dotyczących przejazdu w obie strony 

z każdego dnia szkolenia, zgodnych z harmonogramem zajęć) lub długoterminowych, np. 

imiennych miesięcznych rozliczanych odpowiednio za czas trwania szkolenia (koszt biletu 

miesięcznego/ilość dni w miesiącu x ilość dni szkolenia)). 

Bilety muszą być niezniszczone i czytelne. W przypadku znacznego stopnia ich uszkodzenia 

Realizator projektu nie będzie zwracał za nie środków finansowych. 

 

W przypadku dojazdu Uczestników Projektu samochodem prywatnym rozliczone mogą być wydatki 

do wysokości nie wyższej niż iloczyn ceny najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie i 

ilości przejazdów, jednak nie więcej niż 12 zł/dzień szkolenia.  

Uczestnik Projektu powinien złożyć w Biurze Projektu:  

1. poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym 

(załącznik nr 2a do regulaminu); 

2. kserokopię prawa jazdy, kserokopię dowodu rejestracyjnego oraz umowy kupna – 

sprzedaży (w przypadku, gdy z dowodu rejestracyjnego wynika, że właścicielem / 

współwłaścicielem samochodu nie jest Uczestniczka Projektu z powodu nieprzerejestrowania) 

(poświadczone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem Uczestniczki Projektu);  

3. zaświadczenie uzyskane od przewoźnika dotyczące ceny najtańszego biletu na danej trasie 

lub (w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia) oświadczenie 

Uczestnika Projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie (załącznik nr 2b do 

regulaminu) z załączonym biletem, potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania 

do miejsca odbywania szkoleń;  

4. umowa użyczenia do korzystania z samochodu osobowego (w przypadku dojazdu na zajęcia 

samochodem pożyczonym) (załącznik nr 2c do regulaminu); 
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5. oświadczenie osoby dowożonej i oświadczenie osoby dowożącej (w przypadku dowożenia 

na szkolenia) (załącznik nr 2d i 2e do regulaminu). 

 

Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi łącznie ze stypendium szkoleniowym, w terminie 15 dni 

kalendarzowych od daty zakończenia zajęć w danym miesiącu, pod warunkiem otrzymania 

kompletu dokumentów i wpłynięcia na konto środków projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 

Szczecinie przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z rozliczeniem zwrotu kosztów 

dojazdu. Zwrot kosztów dojazdu zostanie przekazany na podane we wniosku osobiste konto bankowe 

lub pocztą na podany we wniosku adres. 
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Załącznik nr 1  

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

................................................................................................       ...........................................................  

.................................................................................................      (miejscowość, data) 

           (Imię i nazwisko, adres Uczestniczki Projektu) 

 

 

                                                                                                                               Pole wypełnia pracownik Biura Projektu 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdu na miejsce i z miejsca szkolenia w ramach projektu „Dziś 

aktywne – jutro pracujące!” – nr POWR.01.02.02-32-0031/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie 

indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych”  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

 

Jednocześnie oświadczam, że korzystam ze środków transportu publicznego na potrzeby dojazdów na 

szkolenia w ramach uczestnictwa w projekcie. 

 

Oświadczam, że w okresie od ............................... do ......................... uczestniczyłam w ............. zajęciach  

                                                                             (data pierwszych zajęć)               (data ostatnich zajęć)                                           (liczba dni zajęć) 

 

i dojeżdżałam z miejscowości ……………………...……. do miejscowości ……..………….……...…  

                                                                                         (miejsce zamieszkania)                                                                           (miejsce szkolenia) 

 

i z powrotem z miejscowości ……………….…….……. do miejscowości ……………….……..........  

                                                                                           (miejsce szkolenia)                                                                             (miejsce zamieszkania) 

 

W związku z czym poniosłam koszty dojazdu w łącznej wysokości …………………… zł. 

 

Wnoszę o ich refundację. W załączeniu przekazuję …........ szt. biletów. 

 

 

 

NR 
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Sposób przekazania środków: 

przelew na konto: nazwa banku: 

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

numer mojego osobistego rachunku bankowego:  

                                

 

lub przekaz pocztowy na adres: 

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

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Bilety jednorazowe w obie strony z każdego dnia szkolenia (na miejsce szkolenia i z miejsca 

szkolenia, zgodnych z harmonogramem zajęć) lub bilet imienny miesięczny.                                                                                        

                                                                                                                  

….……………….………...………………… 

                                                                                                        podpis Uczestniczki Projektu 

 

….…………...……………………………...                                    
   podpis rodzica / opiekuna prawnego  

   Uczestniczki Projektu /jeśli dotyczy/ 
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Załącznik nr 2a 

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.................................................................................................     .............................................  

.................................................................................................             (miejscowość, data) 

          (Imię i nazwisko, adres Uczestniczki Projektu) 

 

 

                                                                                                                                 Pole wypełnia pracownik Biura Projektu 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM PRYWATNYM 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów przejazdu na miejsce i z miejsca szkolenia w ramach projektu „Dziś 

aktywne – jutro pracujące!” – nr POWR.01.02.02-32-0031/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie 

indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych”  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

 

Jednocześnie oświadczam, że korzystam z samochodu prywatnego na potrzeby dojazdów na szkolenia 

w ramach uczestnictwa w projekcie.  

 

Oświadczam, że w okresie od ............................... do ......................... uczestniczyłam w .............. zajęciach  

                                                                             (data pierwszych zajęć)               (data ostatnich zajęć)                                           (liczba dni zajęć) 

 

i dojeżdżałam z miejscowości …….……………….……. do miejscowości ………………….……...…  

                                                                                        (miejsce zamieszkania)                                                                          (miejsce szkolenia) 

 

i z powrotem z miejscowości ……………………….……. do miejscowości ……………….……..........  

                                                                                          (miejsce szkolenia)                                                                              (miejsce zamieszkania) 

W związku z czym wnoszę o refundację kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego/ych biletu/ów 

transportu publicznego na w/w trasie, która obsługiwana jest przez ………………………………  

i cena najtańszego biletu wynosi ....................... zł.  

Proszę o zwrot kosztów dojazdu w wysokości: 

 …………........    x    ……...........……........   x  2   = …………........... 

      (liczba dni zajęć)                       (cena przejazdu (max 6 zł))                             ( kwota wnioskowana) 

 

NR 
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Sposób przekazania środków: 

przelew na konto: nazwa banku: 

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

numer mojego osobistego rachunku bankowego:  

                                

 

lub przekaz pocztowy na adres: 

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

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Kserokopię prawa jazdy oraz kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem: 

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, podpis Uczestniczki Projektu). 

2. Zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o wysokości 

opłat obowiązujących na danej trasie (cena najtańszego biletu) 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. 

3. Umowę użyczenia samochodu prywatnego (jeżeli właścicielem pojazdu nie jest Uczestniczka 

Projektu), podpisaną przez właściciela / właścicieli pojazdu. 

4. Oświadczenie osoby dowożonej i oświadczenie osoby dowożącej (w przypadku dowożenia 

Uczestniczki Projektu na zajęcia). 

                                                                                                             

...…….……………………………………… 

                                                                                 podpis Uczestniczki Projektu 

 

……….….….……………………………...                                    
   podpis rodzica / opiekuna prawnego  

   Uczestniczki Projektu /jeśli dotyczy/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 



 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

 

                                                                                                                                                      

Załącznik nr 2b  

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

................................................................................................    ............................................................ 

                    (miejscowość, data) 

.................................................................................................   

           (Imię i nazwisko, adres Uczestniczki Projektu) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

O CENIE NAJTAŃSZEGO BILETU 

 

 

Oświadczam, że cena najtańszego biletu na trasie .......................................………………………………...  

 

wynosi……….….zł.  

 

W załączeniu -  przykładowy bilet. 

 

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

                                                                                  podpis Uczestniczki Projektu 

 

…………...….……………………………...                                    
   podpis rodzica / opiekuna prawnego  

   Uczestniczki Projektu /jeśli dotyczy/ 

 

 

 

Uwaga! Oświadczenie należy dołączyć do wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym (w 

przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia od przewoźnika o cenie najtańszego biletu) wraz z 

przykładowym biletem oraz pozostałymi dokumentami wymienionymi w Regulaminie zwrotu kosztów 

dojazdu. 
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Załącznik nr 2c 

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU 

Projekt „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

zawarta w dn. ................................ w .................................................... pomiędzy: 

 

...................................................., zamieszkałym/ą w ................................... przy ul. ..............................., 

legitymującym się dowodem osobistym serii ............ nr .................., zwaną dalej 1) Użyczającym oraz  

 

...................................................., zamieszkałym/ą w ................................... przy ul. ..............................., 

legitymującym się dowodem osobistym serii ........... nr .................., zwaną dalej 2) Użyczającym,  

a 

...................................................., zamieszkałym/ą w .................................. przy ul. ............................., 

legitymującym się dowodem osobistym serii ........... nr ..................., zwanym dalej Biorącym do 

używania o treści następującej: 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki .................................., rok produkcji 

........................ , nr rejestracyjny ...................................... . 

2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od jakichkolwiek 

roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich. 

3. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym, ma sprawne wszystkie zespoły i urządzenia. 

 

§ 2 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie biorącemu opisany wyżej przedmiot na okres od 

......................... do .......................... . Po upływie powyższego terminu biorący do używania 

zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwań i w stanie niepogorszonym. 
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§ 3 

1. Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu. 

2. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem i nie odda 

go do używania osobie trzeciej. 

3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu przez cały czas trwania umowy poniesie biorący 

do używania. 

4. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne 

w czasie trwania umowy. 

 

§ 4 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

.............................................                                                 ......................................................... 

1) Użyczający                                                                                 Biorący do używania 

 

.............................................   

2) Użyczający    
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Załącznik nr 2d 

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

................................................................................................    ............................................................ 

                    (miejscowość, data) 

.................................................................................................   

             (Imię i nazwisko, adres Uczestniczki Projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  

OSOBY DOWOŻONEJ 
 

 

 

 

Ja niżej podpisana ………………………………………….……………..……………………………... 

oświadczam, że nie posiadam uprawnień do kierowania samochodem. Dowożenie mnie na zajęcia 

przez ………………………………….…………………………………………………………….……. 

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

projektu ,,Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15. 

 

                                                                                                              

……………………………………………… 

                                                                                  podpis Uczestniczki Projektu 

 

…………...….……………………………...                                    
   podpis rodzica / opiekuna prawnego  

   Uczestniczki Projektu /jeśli dotyczy/ 
 

 

 

 

 



 
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

 

 

                                                                                                                                                      

Załącznik nr 2e 

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

................................................................................................    ............................................................ 

                    (miejscowość, data) 

.................................................................................................   

             (Imię i nazwisko, adres Uczestniczki Projektu) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY DOWOŻĄCEJ 

O DOWOŻENIU UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

 

 

 

Ja niżej podpisany / podpisana ……….…………….……………..………………………………………….. 

oświadczam, że dowożę Panią ………………………..……………….………………………………….…... 

na zajęcia w ramach projektu ,,Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15.  

Trasę z miejsca zamieszkania Pani ………………..…………………..……………………………………… 

na miejsce szkoleń pokonuję specjalnie w celu dowiezienia Uczestniczki Projektu na zajęcia. 

Pani ……………………………..………………………… jest przeze mnie dowożona na wszystkie zajęcia  

w ramach projektu ,,Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15. 

 

 

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

                                                                                                      podpis osoby dowożącej 

 

 

 

 

 

 


