
 
 

                                                                                                  
 

 

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU  

dla Uczestników Projektu  

„Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” RPOP.07.02.00-16-0021/16 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady zwrotu  kosztów dojazdu uczestnikom  projektu  

„Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!”, realizowanego na terenie województwa 

opolskiego współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  

Funduszu  Społecznego w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego  

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś 7: Konkurencyjny rynek pracy, 

Działanie 7.2: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  

1. Niniejszy regulamin, ustalony zostaje w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu nr 

RPOP.07.02.00-16-0021/16, 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 Opolskim, w imieniu którego 

działa Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 25c, 45-315 

Opole, będący Instytucją Pośredniczącą. 

2. W projekcie „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” RPOP.07.02.00-16-0021/16 

Uczestnikom Projektu których miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce 

odbywania się poszczególnych form wsparcia/stażu przysługują zwroty kosztów 

dojazdu za udział (Indywidualne plany działania/Poradnictwo zawodowe/ Szkolenia 

zawodowe/Staż/Pośrednictwo pracy).  

§ 2 

Procedura wypłaty środków 

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

2. Uczestnik projektu zobowiązuje się przekazać Beneficjentowi komplet dokumentów 

niezbędnych do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu za zajęcia/staż. Wszystkie 

formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów przejazdu 

są dostępne             w Biurze Projektu oraz na podstronie internetowej 

http://projektyokcjo.pl/do-pracy-wskocz-sukcesow-poczuj-moc/. 

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

(Indywidualne plany działania/Poradnictwo zawodowe/Szkolenia zawodowe/Staż/ 

Pośrednictwo pracy). 

http://projektyokcjo.pl/do-pracy-wskocz-sukcesow-poczuj-moc/


 
 

                                                                                                  
 

4. Jeżeli zajęcia dotyczące dwóch różnych zadań będą się odbywać jednego dnia, zwracany 

będzie jeden koszt dojazdu. 

5. Wnioski składać należy do prowadzącego zajęcia lub listownie do Biura Projektu do 10-

go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończyła się dane 

forma wsparcia, a w przypadku staży - za każdy miesiąc odbytego stażu. 

6. Nieczytelne  lub pokreślone  wnioski, złożone po terminie, bez wszystkich  wymaganych  

załączników  nie  będą  uznawane  przez Organizatora Projektu.  

7. Bilety jednorazowe lub bilety miesięczne z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

szkolenia lub stażu winny być wystawione w godzinach dojazdu umożliwiających 

podjęcie szkolenia/stażu i zakończenie szkolenia/stażu. 

8. Zwrot kosztów dojazdu będzie przelewany na osobiste konto bankowe UP podane we 

wniosku niezwłocznie po weryfikacji i zatwierdzeniu przesłanego wniosku oraz 

wpłynięciu  na  konto Organizatora Projektu środków na pokrycie wydatków 

związanych z rozliczeniem zwrotu kosztów dojazdu.  

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

kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję 

Pośredniczącą  na  rachunek  Realizatora  środków  na  realizację  projektu  „Do pracy 

wskocz – sukcesów poczuj moc!”. 

10. Organizator Projektu, przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy, będzie 

weryfikował wszystkie bilety w obie strony oraz listy obecności na 

zajęciach/stażu.  

11. Możliwe jest jedynie ubieganie się o zwrot kosztów podróży:  

 środkami transportu zbiorowego,  

 dojazdu samochodem prywatnym lub użyczonym  

 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 lub staż jest 

konieczność dowiezienia Uczestnika Projektu przez osoby trzecie. 

Inne formy dojazdu na i z zajęć nie są refundowane! 

12. Nie ma możliwości otrzymania zwrotu kosztów za przejazd pasażer, który jechał na 

zajęcia/staż z innym UP jednym pojazdem. W takim przypadku zwracany jest koszt 

jedynie UP (wnioskodawcy). 

 

 

 



 
 

                                                                                                  
 

§ 3 

Ustalenie wysokości przysługującego zwrotu kosztów przejazdu 

I. Informacje ogólne 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany do wysokości kosztów dojazdu najtańszym 

środkiem komunikacji publicznej (PKS,PKP) na danej trasie, bez względu na rodzaj 

środka transportu, który został użyty w celu dotarcia do wyznaczonego miejsca zajęć w 

ramach projektu                   z uwzględnieniem przysługującej ulgi UP, jeśli UP takie prawo 

posiada. 

2. Dopuszcza się możliwość uwzględnienia cen biletów przewoźników innych niż PKS lub 

PKP np. przewoźników prywatnych, w sytuacjach gdy koszt świadczonej przez nich 

usługi jest niższy, równy lub porównywalny do cen stosowanych przez przewoźników 

publicznych lub jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy 

dla Uczestnika rozkład jazdy, przy  uwzględnieniu godzin udziału tej osoby w danej 

formie wsparcia przewidzianej     w Projekcie. 

3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami zbiorowego transportu publicznego lub 

prywatnego ustala się na podstawie załączonych do wniosku biletów jednorazowych ze 

wszystkich dni zajęć lub biletu miesięcznego/okresowego (na podstawie analizy 

kosztów biletów). 

4. W przypadku dysponowania przez Realizatora Projektu oszczędnościami przewiduje on 

możliwość refundacji rzeczywistych kosztów dojazdu.  

5. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za każdy dzień obecności na zajęciach/stażu, 

potwierdzony podpisem na liście obecności. 

6. Nie  uznaje  się  załączonych  biletów  na  trasę  niezgodną z miejscem  zamieszkania                     

i  miejscem  zajęć/stażu. 

7. W przypadku braku połączeń środkiem zbiorowej komunikacji publicznej lub prywatnej 

na danej trasie przejazdu, brany będzie pod uwagę koszt przejazdu z miejscowości 

najbliżej położonej miejsca zamieszkania lub zaświadczenie od przewoźnika o cenie 

biletu na trasie        o podobnej długości, które stanowić będą podstawę dokonania 

zwrotu. 

II. Indywidualne plany działania/Poradnictwo zawodowe/ Szkolenia zawodowe/ 

Pośrednictwo pracy 

1. Kwota zwrotu kosztów przejazdu na zajęcia wynosi  10  zł/dzień zajęć. Zwrot kosztów 

przejazdów obejmuje dojazd na zajęcia i z powrotem. 

2. Uczestnikowi  Projektu  przysługuje  zwrot  w  wysokości:   

suma cen biletów w obie strony x ilość dni obecności na zajęciach= kwota zwrotu 



 
 

                                                                                                  
 

Kwoty zwrotu kosztów dojazdu wynoszą: 

 Indywidualne plany działania – 3 spotkania x 10zł/spotkanie = 30 zł 

 Poradnictwo zawodowe – 2 spotkania x 10 zł/spotkanie = 20 zł 

 Szkolenie zawodowe – 10 spotkań x 10 zł/spotkanie = 100 zł 

 Pośrednictwo pracy – 5 spotkań x 10 zł/spotkanie = 50 zł 

3. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego przysługuje kwota ustalona 

na podstawie następującego schematu: (koszt biletu miesięcznego/ 30 x ilość obecności 

na szkoleniu) z odliczeniem dni nieobecności.  

III. Staż 

1. Kwota zwrotu kosztów przejazdu  na staż wynosi 100zł/miesiąc. Zwrot kosztów 

przejazdów obejmuje dojazd na staż i z powrotem. 

2. Kwota zwrotu za cały okres stażu wynosi 300,00 zł (3 m-ce x 100 zł/m-c). 

3. Najtańszym biletem komunikacji zbiorowej w przypadku stażu trwającego pełny miesiąc 

jest bilet miesięczny. W przypadku, gdy ilość przejazdów w miesiącu jest niewielka 

koszty dojazdu rozliczane będą na podstawie biletów jednorazowych. 

4. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni, w których UP faktycznie odbywał staż, 

zgodnie      z listą obecności (dotyczy to zarówno transportu publicznego jak i 

samochodu prywatnego). 

5. W przypadku, gdzie okres udziału UP w stażu jest krótszy niż okres ważności wskazany             

w bilecie refundacja kosztów dojazdu nastąpi poprzez wyliczenie odpowiedniej wartości 

kosztów przejazdu (proporcjonalnie do okresu trwania stażu). Koszt biletu miesięcznego 

/ 30  x ilość dni kalendarzowych odbywanego stażu. W przypadku zwolnienia 

lekarskiego, urlopu zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje. Dotyczy to również sytuacji 

gdy przejazd został udokumentowany zaświadczeniem od przewoźnika. 

6. 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. W przypadku, gdy wartość biletów jednorazowych w danym 

miesiącu przekroczy wartość biletu miesięcznego, przyjmuje się koszt biletu 

miesięcznego za górną granicę, do jakiej można udzielić zwrotu. 

7. W przypadku przejazdu prywatnym/użyczonym środkiem transportu (samochodem) 

kwota refundacji nie może przekroczyć miesięcznej ceny biletu środkami komunikacji 

państwowej na danej trasie.  

§ 4 

Wykaz dokumentów wymaganych do rozliczenia kosztów dojazdu 

1. Koszty podróży komunikacją publiczną 

a) wniosek uczestnika projektu o zwrot kosztów dojazdu; 



 
 

                                                                                                  
 

b) oryginały wszystkich biletów w obie strony ze wszystkich dni zajęć/stażu  lub 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia imiennego biletu miesięcznego 

dokumentującego przejazd środkiem komunikacji zbiorowej na trasie z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania zajęć i z powrotem oraz dokument potwierdzający 

zakup biletu. Bilety muszą być niezniszczone          i czytelne. W przypadku znacznego 

stopnia ich uszkodzenia Organizator nie będzie zwracał za nie środków finansowych. 

2. Koszty podróży samochodem własnym 

a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu; 

b) kserokopia prawa jazdy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez UP) 

c) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez UP); jeżeli z dowodu rejestracyjnego  wynika, iż właścicielem pojazdu nie jest 

Uczestnik                z powodu nieprzerejestrowania pojazdu, należy  przedstawić  

kserokopię  umowy  kupna  sprzedaży (poświadczoną za zgodność z oryginałem przeze 

UP) 

d) zaświadczenie przewoźnika publicznego o cenie najtańszego biletu jednorazowego  

i miesięcznego na danej trasie lub w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika 

takiego zaświadczenia – oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej 

trasie,                      z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania szkoleń/stażu 

3. Koszty podróży samochodem użyczonym 

a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu; 

b) kserokopia prawa jazdy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez UP) 

c) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez UP); jeżeli z dowodu rejestracyjnego  wynika, iż właścicielem pojazdu nie jest 

Uczestnik              z powodu nieprzerejestrowania pojazdu, należy  przedstawić  

kserokopię  umowy  kupna  sprzedaży (poświadczoną za zgodność z oryginałem przeze 

UP) 

d) umowa użyczenia do korzystania z samochodu osobowego podpisana przez właściciela              

i współwłaścicieli (jeśli właścicielem zgodnie z dowodem rejestracyjnym nie jest UP); 

e) zaświadczenie przewoźnika publicznego o cenie najtańszego biletu jednorazowego  

i miesięcznego na danej trasie lub w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika 

takiego zaświadczenia – oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej 

trasie,                    z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania szkoleń/stażu 

4. Dowożenie Uczestnika Projektu przez osoby trzecie 

a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu; 



 
 

                                                                                                  
 

b) kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez UP) 

c) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez UP); jeżeli z dowodu rejestracyjnego  wynika, iż właścicielem pojazdu nie jest 

osoba dowożąca z powodu nieprzerejestrowania pojazdu, należy  przedstawić  

kserokopię  umowy  kupna  sprzedaży (poświadczoną za zgodność z oryginałem przeze 

UP) 

d) umowa użyczenia do korzystania z samochodu osobowego podpisana przez właściciela                

i współwłaścicieli (jeśli właścicielem zgodnie z dowodem rejestracyjnym nie jest osoba 

dowożąca); 

e) oświadczenie osoby dowożonej 

f) oświadczenie osoby dowożącej 

g) zaświadczenie przewoźnika publicznego o cenie najtańszego biletu jednorazowego  

i miesięcznego na danej trasie lub w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika 

takiego zaświadczenia – oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej 

trasie,                      z załączonym biletem potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca odbywania szkoleń/stażu 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

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

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

http://projektyokcjo.pl/do-pracy-wskocz-sukcesow-poczuj-moc/. 

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2017r.  

4. Organizator Projektu zastrzega  sobie możliwość  wniesienia  zmian  do  Regulaminu.  

Aktualny  regulamin  umieszczać  będzie  na podstronie internetowej Projektu. 

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

stanu prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we wniosku. 

6. Ostateczna interpretacja Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu           

w ramach projektu „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc!” należy do Zarządu O.K. 

Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 
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Jednorazowo do pierwszego wniosku o zwrot kosztów dojazdu – podróż samochodem (oraz 

przy każdej zmianie danych przekazywanych w niżej wymienionych dokumentach)należy 

dołączyć: 

1) zaświadczenie przewoźnika publicznego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie 

lub          w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia – 

oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej trasie, z załączonym biletem 

potwierdzającym koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

szkoleń/stażu 

2) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez UP) 

3) prawa jazdy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez UP) 

4) oświadczenie osoby dowożonej o dowożeniu na zajęcia; (jeśli dotyczy) 

5) oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu na zajęcia; (jeśli dotyczy) 

6) umowa użyczenia samochodu (poświadczone za zgodność z oryginałem przez UP) (jeśli 

dotyczy) 

 

 

 


