
 

 

„Projekt realizowany na podstawie umowy 

 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,  

pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego 

 na lata 2014 – 2020” 

 

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu „Twoja firma – Twój 

sukces!” 

 
1. Regulamin przyznawania i wypłacania zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu  

nr RPSW.10.04.01-26-0008/16 "Twoja firma – Twój sukces!”, zwany dalej Regulaminem, 

ustalony zostaje w oparciu o umowę nr RPSW.10.04.01-26-0008/16-00, zwaną dalej Umową, 

zawartą pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., zwanym dalej Organizatorem, 

a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 

2. Uczestnikom Projektu (UP) przysługują zwroty kosztów dojazdu na realizowane w projekcie 

wsparcie: 

 doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) 

 szkolenie z przedsiębiorczości, 

3. Możliwe jest jedynie ubieganie się o zwrot kosztów podróży komunikacją publiczną lub 

dojazdu samochodem prywatnym. 

4. Kwota zwrotu wynosi maksymalnie 15 zł za jeden dzień zajęć, tzn. obejmuje koszty dojazdu  

z miejsca zamieszkania na miejsce zajęć i z powrotem  

5. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje za zajęcia, na których UP był nieobecny. 

6. Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników Projektu. 

7. Formularze wniosków są dostępne w Biurze Projektu, ul. Krakowska 26, 27-600 Sandomierz, 

na stronie internetowej projektu http://projektyokcjo.pl/twoja-firma-twoj-sukces/ oraz będą 

rozdawane uczestnikom podczas zajęć. 

8. Uczestnik projektu składa oddzielne wnioski o zwrot kosztów dojazdu dla danej formy wsparcia. 

9. Wnioski składać należy osobiście bądź listownie do Biura Projektu w terminie 14 dni 

od zakończenia zajęć w ramach danej formy wsparcia.  

10. Zwrot kosztów będzie dokonywany jedynie w stosunku do wniosków poprawnie wypełnionych 

oraz zawierających wszystkie wymagane załączniki (w szczególności – udokumentowanie 

wysokości kosztów przejazdu za 1 przykładowy dzień). Istnieje możliwość jednokrotnego 

uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych dokumentach. Wnioski składane po terminie  

i niekompletne nie będą brane pod uwagę. 

11. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku numer rachunku bankowego.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminów w przypadku zmian  

w harmonogramie realizacji projektu. W sytuacji zmian terminów zwrotu kosztów dojazdu na 

szkolenia, UP niezwłocznie zostaną o tym poinformowani. 
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Koszty podróży komunikacją publiczną 

UP przysługuje zwrot w wysokości iloczynu ilości dni obecności na zajęciach i udokumentowanego 

kosztu przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej (na trasie miejsce zamieszkania-

miejsce zajęć i z powrotem), jednak nie więcej niż 15 zł/dzień zajęć  

Wymagane dokumenty:   

1) podpisany regulamin zwrotu kosztów dojazdu (do pierwszego wniosku); 

2) poprawnie wypełniony wniosek UP o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną; 

3) udokumentowanie wysokości kosztów przejazdu na danej trasie w postaci np: 

biletów komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety komunikacji 
miejskiej i podmiejskiej - jednorazowych lub długoterminowych, np. imiennych 
miesięcznych rozliczanych odpowiednio za czas trwania szkolenia (koszt biletu 
miesięcznego/30dni x ilość dni szkolenia) lub zaświadczenie przewoźnika wykonującego 
usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie najtańszego biletu na danej trasie; 

 

Koszty podróży samochodem prywatnym 

UP przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości dni obecności na zajęciach i ceny 

najtańszego biletu transportu publicznego (na trasie miejsce zamieszkania-miejsce zajęć i z 

powrotem), jednak nie więcej niż 15 zł/dzień zajęć  

Wymagane dokumenty: 

1) podpisany regulamin zwrotu kosztów dojazdu (do pierwszego wniosku); 

2) poprawnie wypełniony wniosek UP o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym; 

3) kserokopia prawa jazdy oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (poświadczone 
własnym podpisem za zgodność z oryginałem); 

4) udokumentowanie wysokości kosztów przejazdu na danej trasie w postaci np: 

biletów komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasy, bilety PKS, bilety komunikacji miejskiej i 
podmiejskiej - jednorazowych) lub zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie 
komunikacji publicznej o cenie najtańszego biletu na danej trasie; 

5) umowa użyczenia do korzystania z samochodu osobowego (jeśli właścicielem zgodnie  
z dowodem rejestracyjnym nie jest UP). 

 

Bilety służące weryfikacji kosztu muszą być niezniszczone i czytelne. 

Ja niżej podpisany akceptuję postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie  

 

………………..……………..………………………………………………….. 

podpis Uczestnika Projektu 


