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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

W RAMACH PROJEKTU 

“Program Aktywizacji Młodych” nr POWR.01.02.01-30-0002/15 

§1 

                                               Informacje ogólne 

1. Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach realizacji 

projektu “Program Aktywizacji Młodych”, zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu 

o umowę nr POWR.01.02.01-30-0002/15-00, realizowaną w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego zwaną dalej Umową, zawartą pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych 

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin zwanym dalej 

Beneficjentem, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 

2. W projekcie „Program Aktywizacji Młodych” liczba uczestników, którzy mogą skorzystać ze 

zwrotu kosztów dojazdu jest ograniczona i może go otrzymać jedynie 50% Uczestników z każdej 

grupy szkoleniowej o najniższych dochodach, weryfikowane na podstawie oświadczenia 

Uczestnika projektu o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny. Kwota zwrotu 

wynosi maksymalnie 12 zł/dzień szkolenia. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd na miejsce 

odbywania zajęć i z powrotem. W przypadku oszczędności na danej pozycji        w projekcie 

Beneficjent przewiduje wypłatę zwrotu kosztów dojazdu dla większej liczby Uczestników 

Projektu niż 50% z każdej grupy. 

3. W projekcie “ Program Aktywizacji Młodych” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów 

dojazdu za udział w zajęciach:  

- „Konsultacje indywidualne”, kwota zwrotu wynosi maksymalnie 12 zł brutto/dzień. Zwrot 

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

kwota zwrotu kosztów dojazdu wynosi (w rozliczeniu całego szkolenia):                                                   

3 spotkania x 12,00 zł brutto = 36,00 zł 

- „Pośrednictwo pracy”, kwota zwrotu wynosi maksymalnie 12 zł brutto/dzień. Zwrot kosztów 

dojazdu obejmuje dojazd na zajęcia i z powrotem w dniu zajęć. Maksymalna kwota zwrotu 

kosztów dojazdu wynosi (w rozliczeniu całego szkolenia): 3 spotkania x 12,00 zł brutto = 36,00 zł 
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- „Szkolenia zawodowe ”, kwota zwrotu wynosi maksymalnie 12 zł brutto/dzień szkolenia. Zwrot 

kosztów dojazdu obejmuje dojazd na szkolenie i z powrotem w dniu szkolenia.             

Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu wynosi (w rozliczeniu całego szkolenia):                                       

20 spotkań x 12,00 zł brutto = 240,00 zł 

4. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu wraz z kompletem dokumentów należy przekazać przez 

Doradcę zawodowego prowadzącego zajęcia lub przesłać go do Biura Projektu do 10-go dnia 

roboczego po zakończeniu „Konsultacji indywidualnych”. 

5. Kolejne wnioski wraz z oświadczeniem o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny 

należy przedłożyć do 10-go dnia roboczego po zakończeniu „Pośrednictwa pracy”. 

6. W przypadku „Szkolenia zawodowego” wnioski wraz z oświadczeniem o miesięcznych 

dochodach na jednego członka rodziny należy przedkładać  co miesiąc do 10-go dnia roboczego 

kolejnego miesiąca. 

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

dostępne są w Biurze Projektu “Program Aktywizacji Młodych”, oraz na podstronie internetowej 

www.projektyokcjo.pl/program-aktywizacji-mlodych  

8. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu należy wypełnić czytelnie. Nieczytelne lub pokreślone wnioski, 

bez wszystkich wymaganych załączników nie będą uznawane przez Beneficjenta.  

9. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych 

dokumentach. 

10. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku osobisty rachunek bankowy. 

Beneficjent przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy na miejsce szkolenia będzie 

weryfikował bilety z jednego dnia w obie strony oraz listy obecności.  

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

11. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży komunikacją masową, dojazdu 

samochodem prywatnym, dojazdu użyczonym pojazdem, dowożenia Uczestnika Projektu 

przez osoby trzecie samochodem prywatnym. Inne formy dojazdu na i z zajęć nie są 

refundowane! 

12. W przypadku, gdy jednym pojazdem podróżuje więcej niż jedna osoba, to koszt dojazdu zwracany 

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

(tj. samochód) 
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§2 

Koszty podróży komunikacją masową. 

1. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu  

najtańszym środkiem komunikacji masowej na danej trasie (zgodnie z cennikiem najtańszego 

przewoźnika obsługującego daną trasę), maksymalnie 12 zł/dzień szkolenia. 

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu komunikacją 

masową; 

 udokumentowanie poniesienia kosztów przejazdu za każdy dzień szkolenia w obie strony   

w postaci: biletów komunikacji masowej (bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety 

komunikacji miejskiej i podmiejskiej - jednorazowych lub długoterminowych, np. imiennych 

miesięcznych 30 dniowych rozliczanych odpowiednio za czas trwania szkolenia (koszt biletu 

miesięcznego/30dni x ilość dni szkolenia); 

 bilet miesięczny oraz paragon zakupu biletu miesięcznego 

 oświadczenie Uczestnika projektu o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny  

 podpisane oświadczenie Uczestnika projektu o zapoznaniu się z regulaminem 

3. Okres ważności biletu miesięcznego musi być tożsamy z datami szkolenia. 

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

Organizator nie będzie zwracał za nie środków finansowych.  

 

§3 

Koszty podróży samochodem prywatnym 

1. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości 

przejazdów i ceny najtańszego biletu transportu masowego na danej trasie, maksymalnie             

12 zł/dzień szkolenia. 

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu samochodem 

prywatnym; 

 kserokopię prawa jazdy z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”                            

(imię i nazwisko UP); 

 kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność                  

z oryginałem” (imię i nazwisko UP). W przypadku gdy Uczestnik Projektu nie widnieje jeszcze 
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na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu należy dołączyć 

kserokopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu (poświadczoną za zgodność z oryginałem); 

 oświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji masowej o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie lub w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika takiego 

oświadczenia należy przedłożyć oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej 

trasie, z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

odbywania szkoleń; 

 umowa użyczenia samochodu (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik Projektu), podpisana przez 

właściciela i współwłaścicieli pojazdu (dla każdego współwłaściciela oddzielnie); 

 oświadczenie Uczestnika projektu o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny  

 podpisane oświadczenie Uczestnika projektu o zapoznaniu się z regulaminem 

3. Komplet w/w dokumentów (z wyjątkiem wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz                           

z oświadczeniem o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny) Uczestnik projektu 

dołącza tylko do pierwszego wniosku. 

§4 

 

Dowożenie Uczestnika Projektu przez osoby trzecie samochodem prywatnym 

 

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

posiadają samochodu, a jedynym sposobem dotarcia na zajęcia 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 masowego na 

danej trasie, maksymalnie 12 zł /dzień szkolenia.  

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu samochodem 

prywatnym, 

 kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu       

z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, UP). W przypadku gdy 

Uczestnik Projektu nie widnieje jeszcze na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub 

współwłaściciel pojazdu należy dołączyć kserokopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu 

(poświadczoną za zgodność z oryginałem); 
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 oświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji masowej  o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie lub w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika takiego 

oświadczenia należy przedłożyć oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej 

trasie, z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca 

odbywania szkolenia; 

 umowa użyczenia samochodu (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik Projektu), podpisana przez 

właściciela i współwłaścicieli pojazdu (dla każdego współwłaściciela oddzielnie); 

 oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożącej o dowożeniu na zajęcia; 

 oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu; 

 oświadczenie Uczestnika projektu o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny; 

 podpisane oświadczenie Uczestnika projektu o zapoznaniu się z regulaminem 

3. Komplet w/w dokumentów (z wyjątkiem wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz                           

z oświadczeniem o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny) Uczestnik projektu 

dołącza tylko do pierwszego wniosku. 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. 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 “Program Aktywizacji Młodych”. 

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

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

www.projektyokcjo.pl/program-aktywizacji mlodych  

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2016 r. Beneficjent zastrzega sobie 

możliwość wniesienia zmian do regulaminu. Aktualny regulamin umieszczać będzie na podstronie 

projektu. 

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

prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we wniosku. 

Załączniki: 

1) wniosek o zwrot kosztów dojazdu;  

2) oświadczenie Uczestnika projektu o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny; 

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

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

http://www.projektyokcjo.pl/program-aktywizacji
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5) oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika projektu na zajęcia;  

6) umowa użyczenia samochodu; 

7) oświadczenie Uczestnika projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie; 

8) podpisane oświadczenie Uczestnika projektu o zapoznaniu się z regulaminem 

  


