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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

W RAMACH PROJEKTU 

“Akademia aktywności” nr RPLD.08.02.01-10-0028/16 

Informacje ogólne 

 

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

projektu “Akademia aktywności”, zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu o umowę 

nr RPLD.08.02.01-10-0028/16-00, realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VIII. 2 Wsparcie aktywności zawodowej 

osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII. 2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku 

życia  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 

Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą 

przy ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź będący Instytucją Pośredniczącą. 

2. W projekcie „Akademia aktywności” liczba uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu 

kosztów dojazdu jest ograniczona i może go otrzymać jedynie 20% osób uczestniczących w 

każdej grupie szkoleniowej. W przypadku złożenia większej ilości wniosków, pod uwagę brane 

będzie kryterium dochodowe, weryfikowane na podstawie oświadczenia o miesięcznych 

dochodach 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 

12 zł/dzień szkolenia. Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd na miejsce odbywania zajęć i 

z powrotem. 

3. W przypadku dysponowania przez realizatora projektu oszczędnościami na pozycji budżetowej 

dotyczącej zwrotu kosztów dojazdu przewiduje on możliwość refundacji kosztów dojazdu większej 

liczbie Uczestników Projektu niż wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w dalszej 

kolejności refundacji rzeczywistych kosztów dojazdu jednakże po akceptacji Instytucji 

Pośredniczącej. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie na prośbę Uczestnika 

Projektu.  
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4. W projekcie “Akademia aktywności” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu 

za udział w zajęciach:  

a) „Szkolenia zawodowe ”, kwota zwrotu wynosi maksymalnie 12 zł/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):  

13 spotkań x 12,00 zł = 156,00 zł 

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

6. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu wraz z oświadczeniem o miesięcznych dochodach na jednego 

członka rodziny Uczestnika Projektu należy przedkładać co miesiąc do 10-go dnia roboczego 

kolejnego miesiąca. Wszystkie formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu 

kosztów dojazdu dostępne są w Biurze Projektu “Akademia aktywności”, oraz na podstronie 

internetowej: http://projektyokcjo.pl/akademia-aktywnosci/ 

7. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu należy wypełnić czytelnie. Nieczytelne lub pokreślone 

wnioski, bez wszystkich wymaganych załączników oraz złożone po terminie nie będą uznawane 

przez Beneficjenta. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku osobisty rachunek 

bankowy Uczestnika Projektu niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego wniosku.  

8. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych 

dokumentach. 

9. Beneficjent przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy na miejsce szkolenia będzie 

weryfikował bilety w obie strony oraz listy obecności.  

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

11. W ramach projektu istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży komunikacją zbiorową, 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, koszt dojazdu zwracany 

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

(tj. samochód). 

Koszty podróży komunikacją zbiorową  

1. Uczestnikowi Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu  

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

przewoźnika obsługującego daną trasę), maksymalnie 12 zł/dzień szkolenia. 
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2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu 

komunikacją zbiorową; 

 podpisane oświadczenie uczestników projektu  

„Akademia aktywności”, nr RPLD.08.02.01-10-0028/16;  

 oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika 

Projektu “Akademia aktywności” nr RPLD.08.02.01-10-0028/16; 

 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 szkolenie, 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); 

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

nie będzie zwracał za nie środków finansowych.  

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 komunikacji zbiorowej na danej trasie dojazdu, brany 

będzie pod uwagę koszt dojazdu z miejscowości najbliżej położonej miejsca zamieszkania, który 

stanowić będzie podstawę dokonania zwrotu. 

6. W przypadku, gdy wartość biletów jednorazowych w danym miesiącu przekroczy wartość biletu 

miesięcznego, przyjmujemy koszt biletu miesięcznego za górną granicę, do jakiej można udzielić 

zwrotu. Jednak w sytuacji, gdy ilość przejazdów w miesiącu jest niewielka i suma kosztów biletów 

jednorazowych nie przekracza ceny biletu miesięcznego, dokonuje się zwrotu ceny biletów 

jednorazowych. 
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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 12 

zł/dzień szkolenia. 

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu 

samochodem prywatnym; 

 oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika 

Projektu “Akademia aktywności” nr RPLD.08.02.01-10-0028/16; 

 podpisane oświadczenie uczestników projektu 

 „Akademia aktywności”, nr RPLD.08.02.01-10-0028/16; 

 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 na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu należy 

dołączyć kserokopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu (poświadczoną za zgodność z 

oryginałem, imię i nazwisko UP); 

 zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej  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 lub wydruk ze strony internetowej 

przewoźnika odnośnie ceny biletu na danej trasie; 

 kserokopię umowy użyczenia samochodu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z 

oryginałem” (imię i nazwisko UP), (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik Projektu), 

podpisana przez właściciela i współwłaścicieli pojazdu  

 

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 
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o zwrot kosztów dojazdu. Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej 

iloczynowi ilości przejazdów i ceny najtańszego biletu transportu zbiorowego na danej trasie, 

maksymalnie 12 zł /dzień szkolenia.  

2. Wymagane dokumenty: 

 poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu 

samochodem prywatnym, 

 oświadczenie o miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika 

Projektu “Akademia aktywności” nr RPLD.08.02.01-10-0028/16; 

 podpisane oświadczenie uczestników projektu 

 „Akademia aktywności”, nr RPLD.08.02.01-10-0028/16; 

 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, imię i nazwisko UP); 

 zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej 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 lub wydruk ze strony internetowej 

przewoźnika odnośnie ceny biletu na danej trasie; 

 kserokopię umowy użyczenia samochodu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z 

oryginałem” (imię i nazwisko UP), (jeśli właścicielem nie jest Uczestnik Projektu), 

podpisana przez właściciela i współwłaścicieli pojazdu  

 oświadczenie Uczestnika Projektu – osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia; 

 oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu; 

 

Postanowienia końcowe 

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

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

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2017r.  

4.  Beneficjent zastrzega sobie możliwość  wniesienia zmian do regulaminu. Aktualny regulamin 

umieszczać będzie na podstronie internetowej projektu. 
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5. Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdu Uczestników w ramach projektu 

„Akademia aktywności” 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 miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny Uczestnika projektu; 

3) Zaświadczenie przewoźnika 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) Kserokopia umowy użyczenia samochodu; 

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

8) Oświadczenie uczestników projektu „Akademia aktywności”, nr RPLD.08.02.01-10-0028/16; 

9) Podanie Uczestnika Projektu w sprawie konta bankowego 

 


