
 

                                                                                                                                                             

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU 

„Akademia zawodowego sukcesu” nr RPSL.07.01.03-24-0155/15 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu za udział w identyfikacji potrzeb 

z indywidualnym planem działania, w indywidualnym poradnictwie zawodowym, szkoleniu 

zawodowym, pośrednictwie pracy oraz za udział w stażu zawodowym organizowane w Projekcie 

„Akademia zawodowego sukcesu” nr RPSL.07.01.03-24-0155/15 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy 

przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 

poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia. 

2. Szkolenia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

3. Projekt realizowany jest przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Boh. 

Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.  

4. Projekt „Akademia zawodowego sukcesu” realizowany jest na terenie województwa śląskiego 

w okresie 01.09.2016 – 31.08.2017 r.  

  

  

§ 2 

Warunki wypłaty zwrotu kosztów dojazdu 

 

1. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do 

i z miejsca identyfikacji potrzeb z indywidualnym planem działania, w indywidualnym poradnictwie 

zawodowym, szkoleniu zawodowym, pośrednictwie pracy  oraz za udział w stażu zawodowym pod 

warunkiem, że zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania w wysokości do 15 zł brutto 

przypadających na Uczestnika na każdy dzień identyfikacji/ poradnictwa/ szkolenia/ pośrednictwa/ 

stażu.  

Związku z powyższym maksymalna wysokość zwrotu kosztów dojazdu wynosi:  

 

 45 zł brutto za udział w identyfikacji potrzeb z IPD – max. 3 dni  

 

 45 zł brutto za udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym – max. 3 dni 

 

 225 zł brutto za udział w szkoleniu zawodowym – max. 15 dni  

 

 45 zł brutto za udział w pośrednictwie pracy – max. 3 dni 

 

 900 zł brutto za udział w 3-miesięcznym stażu zawodowym – śr.20 dni/miesiąc  

 

2. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany będzie na wniosek uczestnika projektu w rozliczeniu 

miesięcznym. 

3. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia należy przesłać/dostarczyć na adres Biura Projektu do 

10 – go dnia  roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym odbyły się zajęcia.   

4. Wszystkie  formularze  wniosków i  dokumenty  potrzebne  do  uzyskania zwrotu kosztów dojazdu 

dostępne są w Biurze  Projektu oraz na  stronie internetowej http://projektyokcjo.pl/akademia-

zawodowego-sukcesu/ 



 

                                                                                                                                                             

5. Wnioski  o  zwrot  kosztów  dojazdu  należy  wypełnić  niebieskim  długopisem.  Nieczytelne  lub 

pokreślone wnioski, bez wszystkich wymaganych załączników nie będą uznawane przez Beneficjenta.  

6. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek bankowy należący do uczestnika 

projektu po weryfikacji i zatwierdzeniu do wypłaty przesłanego wniosku. 

7. Koszty ponoszone przez uczestników powinny być udokumentowane biletem komunikacji publicznej 

(bilet z jednego dnia danego miesiąca za który przysługuje zwrot kosztów dojazdu z identyfikacji 

potrzeb z IPD/Indywidualnego poradnictwa zawodowego/ szkolenia zawodowego/ pośrednictwa 

pracy/ stażu zawodowego). Beneficjent przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy na miejsce 

zajęć/stażu będzie weryfikował bilety jednorazowe/bilety okresowe oraz listy obecności. Zwrot 

kosztów dojazdu nie przysługuje za zajęcia, na których Uczestnik Projektu był nieobecny.  

8. W przypadku braku połączeń komunikacji publicznej bezpośrednio z miejsca zamieszkania do 

miejsca zajęć, brany będzie pod uwagę koszt przejazdu z miejscowości najbliżej położonej miejsca 

zamieszkania, który stanowić będzie podstawę dokonania zwrotu. 

9. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu kosztów 

dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Beneficjenta środków na realizację 

projektu. 

 

 

10. W  ramach  projektu  istnieje  możliwość  zwrotu  kosztów podróży: 

a) komunikacją  publiczną 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu 

najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie (koszt wynikający z załączonych 

biletów), jednak nie więcej niż 15 zł brutto/dzień zajęć. 

b) dojazdu samochodem prywatnym (własnym lub użyczonym, w przypadku braku możliwości 

skorzystania z komunikacji publicznej) 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości 

przejazdów i ceny najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie, jednak nie więcej 

niż 15 zł brutto/dzień zajęć.  

c) dowożenia samochodem prywatnym przez osoby trzecie (w przypadku, gdy uczestnicy nie 

posiadają uprawnień do kierowania samochodem lub/i nie posiadają samochodu, a jedynym 

sposobem dotarcia na szkolenie w wyznaczonych harmonogramem godzinach jest konieczność 

dowiezienia Uczestnika Projektu przez osoby trzecie). 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości 

przejazdów i ceny najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie, jednak nie więcej 

niż 15 zł brutto/dzień szkolenia.  

11. W przypadku, gdy jednym pojazdem podróżuje więcej niż jeden Uczestnik Projektu, to koszt dojazdu 

zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która zawarła z nim umowę użyczenia 

pojazdu (tj. samochód).  

 

Inne formy dojazdu na i z zajęć nie są refundowane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                             

 

§ 3 

Wykaz dokumentów wymaganych do rozliczenia kosztów dojazdu 

 

 

I. W przypadku dojazdu komunikacją publiczną: 

 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu 

najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie (koszt wynikający z załączonych biletów 

w jedną i drugą stronę danej trasy), jednak nie więcej niż 15 zł brutto/ dzień identyfikacji /poradnictwa 

/szkolenia /pośrednictwa /stażu. 

 

 Wymagane dokumenty: 

   • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu 

• poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną 

• udokumentowanie poniesienia kosztów przejazdu  (bilety z jednego dnia zajęć w jedną i drugą 

stronę danej trasy podczas uczestnictwa w Identyfikacji potrzeb z IPD/ Indywidualnego poradnictwa 

zawodowego/ szkolenia zawodowego/ pośrednictwa pracy/ stażu zawodowego) w  postaci:  biletów  

komunikacji  publicznej  (bilety komunikacji miejskiej lub bilety 2 klasy w regionalnym transporcie 

kolejowym lub w przypadku stosowania Śląskiej Karty Usług Publicznych – wystawiona na 

Uczestnika Projektu faktura potwierdzająca zakupienie biletu okresowego z wyodrębnieniem okresu 

jego obowiązywania lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia imiennego biletu 

okresowego dokumentującego przejazdy środkiem komunikacji zbiorowej wraz z paragonem albo 

potwierdzeniem przelewu) jednorazowych lub długoterminowych,  rozliczanych  odpowiednio  za  

czas  trwania  zajęć  (koszt  biletu miesięcznego/30dni x ilość dni zajęć).  

Bilety muszą być niezniszczone i czytelne. W przypadku ich uszkodzenia Organizator nie będzie 

zwracał za nie środków finansowych.  

 

II. W przypadku dojazdu samochodem prywatnym (własnym lub użyczonym):  

 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu 

najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie (koszt wynikający z załączonych biletów), 

jednak nie więcej niż 15 zł brutto/ dzień identyfikacji /poradnictwa /szkolenia /pośrednictwa /stażu. 

 

 Wymagane dokumenty: 

   • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu; 

• poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym; 

• obustronna kserokopia prawa jazdy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP;  

• obustronna kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP, 

w przypadku gdy Uczestnik Projektu nie widnieje jeszcze na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel 

lub współwłaściciel pojazdu należy dołączyć ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem umowy 

kupna-sprzedaży pojazdu;  

• umowa użyczenia samochodu podpisana przez właściciela i współwłaścicieli (dla każdego 

współwłaściciela oddzielnie); - dotyczy UP, którzy dojeżdżają samochodem użyczonym; 

• zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie.  

 

III. W przypadku dowożenia uczestnika projektu przez osobę trzecią: 

 

Uczestnikom Projektu, którzy nie posiadają uprawnień do kierowania samochodem lub/i nie 

posiadają samochodu, a jedynym sposobem dotarcia na identyfikację/ poradnictwo/ szkolenie/ 

pośrednictwo/ staż w wyznaczonych harmonogramem godzinach jest konieczność dowiezienia 

Uczestnika Projektu przez osoby trzecie mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikom 

Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości przejazdów i ceny 



 

                                                                                                                                                             

najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie, jednak nie więcej niż 15 zł brutto/ dzień 

identyfikacji/ poradnictwa/ szkolenia/ pośrednictwa/stażu. 

 

   • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu; 

• poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym; 

• obustronna kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

UP;  

• obustronna kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP; 

• zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie;  

• oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia;  

• oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu na zajęcia. 

 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na podstronie internetowej projektu. 

3. Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdu Uczestników w ramach projektu 

„Akademia zawodowego sukcesu” w projekcie należy do Zarządu O.K. Centrum Języków Obcych 

sp. z o.o. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji wytycznych, warunków 

realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo żądania od UP dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu 

prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we wniosku.  

 

 

Załączniki:  

1) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu; 

2) wniosek o zwrot kosztów dojazdu;  

3) zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; 

4) oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia;  

5) oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika projektu na zajęcia;  

6) umowa użyczenia samochodu. 

 

 


