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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

W RAMACH PROJEKTU  

„Lepszy start w Zachodniopomorskim” 

nr POWR.01.02.02-IP.22-32-001/16 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z 
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

§1 

1. Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach realizacji projektu „Lepszy start w 
Zachodniopomorskim”, zwany dalej Regulaminem. 

2. Beneficjent Projektu/Organizator Projektu: Biuro Projektów  Europejskich Wojciech Miłosz, 
ul. Rumska  3c/12, 81-074 Gdynia, zwany dalej Beneficjentem. 

§2 

 

1. W projekcie „Lepszy start w Zachodniopomorskim” Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot 
kosztów dojazdu za udział w indywidualnym oraz grupowym poradnictwie zawodowym, 
pośrednictwie pracy, w szkoleniu zawodowym oraz stażu. 

2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje za każdy dzień obecności na 
poradnictwie/pośrednictwie/szkoleniu/stażu, potwierdzony podpisem na liście obecności 
oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami , które zostały określone w §4 Regulaminu.  

3. Refundację kosztów dojazdu będą mogli uzyskać Uczestnicy projektu (UP), którzy nie 
dysponują dodatkowymi środkami finansowymi na dojazd na miejsce odbywania 
zajęć/szkoleń/stażu.  

4. Zwrot (refundacja) kosztów przejazdu uczestnika projektu może być dokonany:  
-  w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania u 
pracodawcy stażu;  
-  w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia, 
egzaminu; 
- w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania 
poradnictwa zawodowego; 
- w ramach przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania 
pośrednictwa pracy. 

5. Finansowanie kosztów przejazdu w postaci zwrotu (refundacji) podlegają koszty 
dojazdów Uczestnika Projektu do i z miejsca odbywania szkolenia, egzaminu i stażu, 
indywidualnym oraz grupowym poradnictwie zawodowym, pośrednictwa pracy.  

6. Beneficjent wypłaca Uczestnikowi Projektu kwotę stanowiącą równowartość kosztu 
przejazdu najtańszym środkiem transportu zbiorowego na danej trasie, za każdy dzień 
uczestnictwa w stażu i szkoleniu bądź na zajęciach. 
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§3 
 

1. Za uczestnictwo w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym przysługuje zwrot 
kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania doradztwa zawodowego i 
z powrotem w kwocie nie przekraczającej 20,00 zł (2 spotkania po 10,00 zł). Zwrot 
dokonywany będzie po każdym zakończonym miesiącu, w którym miały miejsce 
spotkania i dostarczeniu przez Uczestnika wszystkich wymaganych dokumentów. 

2. Za uczestnictwo w grupowym poradnictwie zawodowym przysługuje zwrot kosztów 
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania poradnictwa zawodowego i z 
powrotem w kwocie nie przekraczającej 80,00 zł (8 spotkań po 10,00 zł). Zwrot 
dokonywany będzie po każdym zakończonym miesiącu, w którym miały miejsce 
spotkania i dostarczeniu przez Uczestnika wszystkich wymaganych dokumentów. 

3. Za uczestnictwo w pośrednictwie pracy Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem w łącznej kwocie 
maksymalnej  60,00 zł (6 spotkań po 10,00 zł). Zwrot zostanie dokonany po zakończeniu 
szkolenia i dostarczenia przez Uczestnika wszystkich wymaganych dokumentów.  

4. Za uczestnictwo w szkoleniu zawodowym Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów 
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem w łącznej 
kwocie maksymalnej zależnej od rodzaju odbywanego szkolenia: 

a. maksymalnie 300 zł w przypadku szkolenia na spawacza; 
b. maksymalnie 250 zł w przypadku szkolenia na operatora wózków widłowych; 
c. maksymalnie 320 zł w przypadku szkolenia na grafika komputerowego; 
d. maksymalnie 240 zł w przypadku szkolenia na logistyka/ spedytora. 

Zwrot zostanie dokonany po zakończeniu danego szkolenia i dostarczenia przez 
Uczestnika wszystkich wymaganych dokumentów. 

5. Za uczestnictwo w stażu Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu z miejsca 
zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem w kwocie maksymalnej 200,00 zł 
miesięcznie. Zwrot dokonywany będzie po każdym zakończonym miesiącu odbywania 
stażu i dostarczeniu przez Uczestnika wszystkich wymaganych dokumentów. 

6. Zwroty kosztów dojazdu dokonywane będą na wniosek Uczestnika Projektu.  W 
przypadku poradnictwa i pośrednictwa zawodowego oraz szkoleń, wniosek należy złożyć 
do 10 dni od zakończenia danej formy wsparcia. W przypadku staży zawodowych 
wniosek należy składać za okresy miesięczne- do 10 dnia każdego miesiąca następujących 
po miesiącu (lub 30 dniach), za który składany jest wniosek do Biura Projektu lub pocztą 
na adres:  
 

Blue House S.C. 

Ul. Plac Wolności 6  

78-400 Szczecinek. 

 
§4 

 
1. Zwrot dokonywany będzie na podstawie następujących dokumentów: 

- wniosku o zwrot kosztów przejazdu złożonego przez Uczestnika Projektu, 
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- potwierdzenia udziału w danej formie wsparcia podpisów na liście obecności Uczestnika 
Projektu potwierdzonej przez prowadzącego zajęcia lub opiekuna stażysty/ kierownika w 
zakładzie pracy, w którym Uczestnik Projektu odbywa staż, 
- biletów komunikacji  publicznej ( jednorazowych lub okresowych) lub innego 
równoważnego dokumentu (kopii dowodu rejestracyjnego samochodu prywatnego, umowę 
użyczenia pojazdu, dowodu rejestracyjny pojazdu, zaświadczenia od przewoźnika 
publicznego itp.), 
- oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

2. Beneficjent  przed dokonaniem zwrotu środków będzie weryfikował listy obecności na stażu 
lub szkoleniu oraz dokumenty dostarczone przez Uczestnika. Zwrot kosztów będzie 
dokonywany do wysokości kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej na 
danej trasie  (na podstawie analizy kosztów biletów). 

3. W przypadku przedstawienia przez Uczestnika Projektu biletu miesięcznego wykraczającego 
swoim zasięgiem poza trasę (strefę) od miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca 
odbywania danej formy wsparcia ustalonej w projekcie, zwrot kosztu dojazdu będzie 
obliczany na podstawie biletu miesięcznego odpowiadającego danej strefie.  

4. W celu udokumentowania refundacji beneficjent musi dysponować dokumentem 
potwierdzającym i określającym miejsce szkolenia np. podpisem na liście obecności 
potwierdzonej przez prowadzącego szkolenie, dokumentem potwierdzającym miejsce 
zamieszkania uczestnika projektu i dokumentującym przejazd na danej trasie. Ponadto 
uczestnik zobowiązany jest wypełnić wniosek o zwrot kosztu dojazdu wraz z wymaganymi 
załącznikami. 

5. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych (np. tygodniowych, miesięcznych), 
termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia. Gdy dana forma 
wsparcia nie odbywa się w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku 
nieobecności uczestnika na zajęciach koszt biletu okresowego kwalifikuje się proporcjonalnie 
w stosunku do faktycznej ilości dojazdów uczestnika na miejsce realizacji formy wsparcia w 
okresie, którego dotyczy bilet.  

6. Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS,PKP lub 
ZKM (np. prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny 
do cen przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub 
oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład 
jazdy. 

7. Wydatki poniesione przez uczestnika projektu związane z dojazdem własnym samochodem 
są kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie (jeżeli 
uczestnik poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu), po przedstawieniu 
przez uczestnika projektu stosownego oświadczenia. Natomiast, jeśli uczestnik 
udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do 
wysokości faktycznie poniesionych kosztów.  

8. W oświadczeniu powinna znaleźć się również informacja dotycząca trasy, na jakiej odbywa 
się przejazd, odległości i poniesionych kosztów, marki/modelu samochodu oraz numeru 
rejestracyjnego samochodu. Dodatkowo do oświadczenia należy załączyć potwierdzenie ceny 
biletu na danej trasie, wystawione przez przewoźnika. Jednocześnie należy załączyć 
kserokopię dowodu rejestracyjnego, natomiast oryginał tego dokumentu należy przedstawić 
do wglądu osobie przyjmującej oświadczenie celem potwierdzenia danych zawartych w 
oświadczeniu. Ponadto uczestnik projektu, który na szkolenie lub inną formę wsparcia 
dojeżdża samochodem, którego nie jest właścicielem, powinien posiadać stosowną umowę 
użyczenia samochodu, której kserokopię należy dołączyć do wniosku. 
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§5 
 

1. Wszystkie formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów 
dojazdu dostępne są na stronie internetowej Beneficjenta: www.bpe.biz.pl oraz w Biurze 
Projektu.  

2. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu należy wypełnić czytelnie (najlepiej drukowanymi literami) 
niebieskim długopisem. Nieczytelne lub pokreślone wnioski, bez wszystkich wymaganych 
załączników nie będą uznawane przez Organizatora Projektu. W przypadku omyłki podczas 
wypełniania wniosku, błędny zapis należy przekreślić, obok wpisać prawidłową treść oraz 
parafować poprawkę.  

3. Zwrot kosztów dojazdu będzie przelewany na podane we wniosku konto bankowe w terminie 
14 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów i wpłynięcia na konto 
Organizatora projektu środków na pokrycie wydatków związanych z rozliczeniem zwrotu  
kosztów dojazdu. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem 
wypłaty Zwrotu kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez 
Instytucję Pośredniczącą na rachunek Organizatora środków na realizację projektu „Lepszy 
start w Zachodniopomorskim”. 

 

Załączniki: 

1) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 
2) Oświadczenie o koszcie przejazdu publicznym środkiem transportu na danej trasie 
3) Oświadczenie o wykorzystaniu samochodu własnego lub użyczonego 
4) Zaświadczenie Przewoźnika o cenie biletu na danej trasie (w zamian zaświadczenia dopuszcza 

się przełożenie cennika usług Przewoźnika) 

 

 

 

 

 …………………………….…………………………... 

 Podpis Uczestnika Projektu 
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Załącznik nr 1  

…………………, dnia ………………….. r. 

………….................................................... 
 (imię i nazwisko) 

 

………….................................................... 

………………………………………………………….. 

 (adres zamieszkania) 

WNIOSEK 

o zwrot kosztów dojazdu 

 

Ja niżej podpisany/a zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów 

dojazdu do miejsca realizacji szkolenia zawodowego / stażu* i powrotu do miejsca zamieszkania, 

w ramach projektu „Lepszy start w Zachodniopomorskim” realizowanego przez Biuro Projektów 

Europejskich Wojciech Miłosz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych 

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

 

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu: 

 

z miejsca zamieszkania: ………………………………………………………………………………………….………………..……….. 
   adres zamieszkania 

 

 do miejsca realizacji szkolenia/stażu*………………..…………..………………………………………………………………….,  
      adres 

oraz 

 

z miejsca realizacji szkolenia/stażu* ……………………………………………………………………………………………………. 
      adres 

 

do miejsca zamieszkania …………………………………………………………………….……………………………………………..., 
   adres zamieszkania 

Oświadczam, że do miejsca odbywania szkolenia zawodowego/stażu* dojeżdżałem/am **: 

 publicznym środkiem transportu (PKS, BUS, PKP, ZKM itp.) 

 prywatnym samochodem (własnym, bądź użyczonym). 
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Proszę o przekazywanie zwrotu kosztów dojazdu na poniższy rachunek bankowy: 

 

……………………….......................................................................................................................................... 
nazwa banku i numer rachunku bankowego 

 

Do niniejszego wniosku dołączam**:  

 Oświadczenie o koszcie przejazdu publicznym środkiem transportu na danej trasie 

 Komplet biletów podpisanych imieniem i nazwiskiem (dotyczy publicznego środka 

transportu), 

 Kserokopię karty miejskiej/ biletu elektronicznego (dotyczy biletów okresowych komunikacji 

publicznej) 

 Oświadczenie o wykorzystaniu samochodu własnego lub użyczonego 

 Zaświadczenie - przewoźnika o cenie biletu na danej trasie 

 Kserokopię prawa jazdy Uczestnika projektu 

 Kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu Uczestnika projektu 

 Kserokopię umowy użyczenia samochodu 

 

 

 

....................................................... 

podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 2 

  

…………………, dnia ………………….. r. 

………….................................................... 
 (imię i nazwisko) 

………….................................................... 

…………………………………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

o koszcie przejazdu publicznym środkiem transportu na danej trasie 

niniejszym oświadczam, że w okresie od ........................... do ..........................., dojeżdżałem/łam do 

miejsca odbywania zajęć /realizacji szkolenia / odbywania stażu*  w ramach projektu „Lepszy start w 

Zachodniopomorskim” realizowanego przez Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I  Osoby młode 

na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia 

ludzi młodych. 

Cena biletu jednorazowego w jedną stronę publicznym środkiem transportu na 

trasie z miejsca zamieszkania ………………………………………………………….……… do miejsca realizacji   

szkolenia/stażu/ odbywania zajęć* ………………………………………………………….…………………………………….….., 

wynosiła ................................ PLN. 

W załączeniu ………….. sztuk biletów.  

 

Cena biletu okresowego (rodzaj) …………………………………………...........................na trasie  

z miejsca zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………..,  

do miejsca realizacji szkolenia/stażu …………………………………………….. ……………………………………………… 

wynosiła……………PLN,  

co w przeliczeniu na 1 dzień (dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia/ stażu i z powrotem) 

wyniosło ……………. PLN. 

W załączeniu …….… sztuk biletów i kserokopia biletu elektronicznego/karty miejskiej (jeśli dotyczy). 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

 

 .................................................... 

podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 3 

…………………, dnia ………………….. r. 

………….................................................... 

 (imię i nazwisko) 

 

………….................................................... 

…………………………………………………………… 

 (adres zamieszkania) 

OŚWIADCZENIE 

o wykorzystaniu samochodu własnego lub użyczonego 

niniejszym oświadczam, że w okresie od ........................... do ..........................., 

dojeżdżałem/łam do miejsca realizacji szkolenia/stażu* w ramach projektu „Lepszy start w 

Zachodniopomorskim” realizowanego przez realizowanego przez Biuro Projektów Europejskich 

Wojciech Miłosz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś 

priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 

pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z 

Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

korzystając z własnego/użyczonego* 

samochodu marki …………………………………………, 

o numerze rejestracyjnym ……………………………………., 

na trasie z miejsca zamieszkania…………………………………………………………………………………………………………. 

do miejsca realizacji szkolenia/stażu*…………………………………………………………………………… i z powrotem.  

 

Powyższe oświadczenie składam świadomy/a, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za 

podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. 

Do niniejszego oświadczenia dołączam: 

1) Kserokopię prawa jazdy Uczestnika projektu potwierdzoną za zgodność z oryginałem; 

2) Kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu Uczestnika projektu potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem; 

3) Kserokopię umowy użyczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy) 

4) Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu na danej trasie/ cennik usług przewoźnika  

 

 

.................................................... 

podpis Uczestnika projektu 
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Załącznik nr 4  

 

…………………, dnia ………………….. r. 

 

…………………………………………… 

 (pieczęć Przewoźnika) 

 

ZAŚWIADCZENIE 

Przewoźnika o cenie biletu na danej trasie  

niniejszym zaświadcza się, że na trasie: 

1) z miejscowości / miejsca ……..…………………………………………..……....  

 

do miejscowości/ miejsca  …………………..…………………………………….. 

posiadamy połączenie bezpośrednie, a cena biletu w jedną stronę na ww. trasie wynosi ………….. PLN. 

 

2) z miejscowości/miejsca ……………..………………………………….……………..  

 

do miejscowości/miejsca ……… …….……………………………..……………… 

nie posiadamy bezpośredniego połączenia, a ceny biletów w jedną stronę na poszczególnych 

trasach kształtują się następująco : 

a) z ……………………………………. do ………………………………………….. - …………………….. PLN 

b) z ……………………………………. do ………………………………………….. - …………………….. PLN 

c) z ……………………………………. do ………………………………………….. - …………………….. PLN 

 

 

 

.................................................... 

pieczęć i podpis Przewoźnika 

 


