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 Regulamin ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU  

dla Uczestników Projektu w ramach projektu „Aktywność kluczem do 

sukcesu!” nr RPLD.09.01.02-10-0005/16 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu „Aktywność 

kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.02-10-0005/16, realizowanego na terenie województwa 

łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, Oś 

priorytetowa 9: Włączenie społeczne Działanie 9.1: Aktywna integracja osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

2. Niniejszy regulamin ustalony zostaje w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu 

nr RPLD.09.01.02-10-0005/16-00 zawartą pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o., 

zwanym dalej Realizatorem Projektu, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, zwanym dalej 

Instytucją Pośredniczącą. 

3. W projekcie „Aktywność kluczem do sukcesu!” liczba uczestników, którzy mogą skorzystać ze 

zwrotu kosztów dojazdu jest ograniczona i może go otrzymać jedynie 29 osób uczestniczących  

w warsztatach kompetencji oraz 28 osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych, 

średnio 5 osób z każdej grupy. W pierwszej kolejności zwrot kosztów dojazdu otrzymają osoby 

niepełnosprawne, drugim kryterium w przypadku złożenia większej ilości wniosków, pod uwagę 

brane będzie kryterium dochodowe, weryfikowane na podstawie oświadczenia o miesięcznych 

dochodach1 na jednego członka rodziny Uczestnika Projektu. Dodatkowym kryterium będzie 

kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów w sytuacji, gdy złożonych zostanie kilka 

wniosków wraz z oświadczeniami o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny 

Uczestnika Projektu o tej samej kwocie dochodów. Kwota zwrotu wynosi maksymalnie 

10 zł/dzień zajęć. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd na miejsce odbywania zajęć  

i z powrotem. 

4. W projekcie “Aktywność kluczem do sukcesu!” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów 

dojazdu za udział w zajęciach:  

                                                           
1
 Za dochód uznaje się sumę miesięcznych przychodów z poprzedniego miesiąca, pomniejszoną o podatek dochodowy, 

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwotę alimentów. Do dochodu nie należy wliczać jednorazowego 
pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny, świadczenia dla 
bezrobotnych przyznanego na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu 
wykonania prac społecznie użytecznych. (na podst. Art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, pkt 3 i 4). 
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a. „Warsztaty kompetencji społecznych/życiowych ”, kwota zwrotu wynosi maksymalnie 10 

zł/dzień szkolenia. Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu wynosi (w rozliczeniu całego 

szkolenia): 4 spotkania x 10,00 zł = 40,00 zł ; 

b. „Szkolenia zawodowe ”, kwota zwrotu wynosi maksymalnie 10 zł/dzień szkolenia. 

Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu wynosi (w rozliczeniu całego szkolenia):  10 

spotkań x 10,00 zł = 100,00 zł. 

§ 2 

Procedura wypłaty środków 

1. Zwroty poniesionych kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi komplet dokumentów niezbędnych 

do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. Wszystkie formularze wniosków i dokumenty 

potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu dostępne są w Biurze Projektu „ Aktywność 

kluczem do sukcesu!” oraz na podstronie internetowej projektu http://projektyokcjo.pl/aktywnosc-

kluczem-do-sukcesu-lodzkie-6/ 

3. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu składa się oddzielnie na każdą formę wsparcia. 

4. Wnioski można złożyć do prowadzącego zajęcia lub przesyłać pocztowo w terminie 7 dni od daty 

zakończenia zajęć.  

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

Projektu niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego wniosku lub w przypadku jego 

braku na wskazany w oświadczeniu numer  rachunku bankowego. 

6. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych 

dokumentach. 

7. Beneficjent przed dokonaniem zwrotu kosztów dojazdu na miejsce zajęć będzie weryfikował bilety 

w obie strony oraz listy obecności.  

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

9. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu: 

a) środkami transportu zbiorowego 

b) dojazd samochodem prywatnym lub użyczonym 

c) dowożenia Uczestnika Projektu przez osobę trzecią samochodem prywatnym – z tej formy 

mogą skorzystać Uczestnicy Projektu, którzy nie posiadają uprawnień do kierowania 

samochodem lub/i nie posiadają pojazdu, a jedynym sposobem dotarcia na zajęcia 

w wyznaczonych harmonogramem godzinach jest konieczność dowiezienia Uczestnika Projektu 

przez osoby trzecie. 

Inne formy dojazdu na i z zajęć nie są refundowane! 

10. W przypadku braku dogodnych połączeń komunikacją publiczną na miejsce odbywania zajęć  

i z powrotem istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu na podstawie cen biletów przewoźników 
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prywatnych, jednak koszty te nie powinny przekraczać kosztów transportu publicznego. Informacje 

o cenie biletu na danej trasie powinny być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez 

przewoźnika i przedłożone Realizatorowi Projektu przez Uczestnika Projektu; 

11. W przypadku, gdy jednym pojazdem podróżuje więcej niż jedna osoba, koszt dojazdu zwracany jest 

wyłącznie właścicielowi pojazdu lub osobie, która zawarła z nim umowę użyczenia pojazdu (tj. 

samochód). 

I. Koszty podróży środkami transportu zbiorowego 

1. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu  

najtańszym środkiem transportu publicznej lub prywatnej na danej trasie (zgodnie z cennikiem 

najtańszego przewoźnika obsługującego daną trasę), maksymalnie 10 zł/dzień zajęć. 

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu; 

 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminami projektu „Aktywność kluczem do 

sukcesu!”, nr RPLD.09.01.02-10-0005/16;  

 oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika Projektu 

“Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.02-10-0005/16; 

 oryginały biletów jednorazowych lub okresowych dokumentujących przejazd środkiem 

komunikacji zbiorowej (najtańsze połączenie).  

W przypadku biletów jednorazowych wystarczającym jest przedstawienie dwóch biletów 

z jednego dnia przejazdu (na szkolenie i z powrotem) tj. biletów kolejowych  II klasy, biletów 

autobusowych lub biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. 

W przypadku korzystania z biletów okresowych (np. miesięcznych) wymagane jest ksero imiennej 

karty biletu okresowego oraz dokument potwierdzający zakup biletu. Termin ważności biletu musi 

odpowiadać terminowi realizacji zajęć. W przypadku biletów okresowych, jeżeli zajęcia, 

w którym bierze udział Uczestnik Projektu nie odbywa się  w sposób ciągły lub przypada na okres 

krótszy niż wskazany w bilecie, zwrot kosztów dojazdu nastąpi poprzez wyliczenie odpowiedniej 

wartości zwrotu kosztów dojazdu (proporcjonalnie do ilości dni szkolenia) wg następującego 

schematu: (koszt biletu okresowego / ilość dni na jaką wystawiono bilet x ilość dni zajęć). 

W przypadku, gdy zajęcia nie odbywają się w sposób ciągły np. w wybrane dni tygodnia lub  

w przypadku nieobecności Uczestnika Projektu na zajęciach, a koszt biletu okresowego jest niższy 

niż biletów jednorazowych, istnieje możliwość refundacji pełnego kosztu zakupu biletu 

okresowego. 

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

Projektu nie będzie zwracał za nie środków finansowych.  
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4. Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności na szkoleniu a także biletów na trasę 

niezgodną z miejscem zamieszkania i miejscem zajęć. 

5. W przypadku braku połączeń środkiem transportu zbiorowego brany będzie pod uwagę koszt 

dojazdu z miejscowości najbliżej położonej miejsca zamieszkania, który stanowić będzie podstawę 

dokonania zwrotu. 

II. Koszty podróży samochodem prywatnym/ użyczonym 

1. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości 

przejazdów i ceny najtańszego biletu transportu zbiorowego na danej trasie, maksymalnie 10 

zł/dzień zajęć. 

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu; 

 podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminami projektu „Aktywność kluczem do 

sukcesu!”, nr RPLD.09.01.02-10-0005/16;  

 oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika Projektu 

“Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.02-10-0005/16; 

 obustronną kserokopię prawa jazdy z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność  

z oryginałem” (imię i nazwisko Uczestnika Projektu); 

 obustronną kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam za 

zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko Uczestnika Projektu). 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); 

 zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej  o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika; 

 umowa użyczenia pojazdu. 

III. 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 zbiorowego na danej trasie, 

maksymalnie 10 zł /dzień zajęć.  

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu ; 
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 oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika Projektu 

“Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.02-10-0005/16; 

 podpisane oświadczenie zapoznania się z Regulaminem zwrotu kosztów dojazdu uczestników 

projektu  „Aktywność kluczem do sukcesu!”, nr RPLD.09.01.02-10-0005/16; 

 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); 

 zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika; 

 oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia; 

 oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu. 

Postanowienia końcowe 

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

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

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.05.2017r.  

4. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość  wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny 

regulamin umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 

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

„Aktywność kluczem do sukcesu!” należy do Zarządu O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o.. 

6. Beneficjent zastrzega sobie prawo żądania od Uczestników Projektu dokumentów na 

potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we 

wniosku. 

Załączniki: 

1) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu;  

2) Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminów Projektu „Aktywność kluczem do sukcesu!”, 

nr RPLD.09.01.02-10-0005/16 

3) Oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika Projektu; 

4) Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie; 

5) Oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia;  

6) Oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu na zajęcia;  

7) Oświadczenie Uczestnika Projektu w sprawie konta bankowego; 

8) Umowa użyczenia samochodu. 


