
 
 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu  

w projekcie nr RPOP.07.02.00-16-0044/16 

„Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy  

i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego” 

 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na spotkania w Projekcie  

pt.: „Od szkolenia do zatrudnienia – wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy  

i nieaktywnych zawodowo z województwa opolskiego” nr RPOP.07.02.00-16-0044/16 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Wszystkie formy wsparcia w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak  

z siedzibą w Krakowie, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków w partnerstwie z Pracownią Rozwoju 

Osobistego i Zawodowego Izabela Krysa z siedzibą w Opolu, ul. Katowicka 39,  

lok. 401 i 405. 

4. Okres realizacji Projektu trwa od 01 czerwca 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

5. Przez określenie Realizator projektu należy rozumieć Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek 

Leśniak z siedzibą w Krakowie oraz Partnera Projektu Pracownia Rozwoju Osobistego  

i Zawodowego Izabela Krysa z siedzibą w Opolu. 

 

§ 2 

Ogólne warunki zwrotu kosztów dojazdu 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje uczestnikowi projektu za:  

a) doradztwo indywidualne w ramach spotkań z doradcą zawodowym,  

b) zajęcia z indywidualnego poradnictwa psychologicznego,  

c) warsztaty z efektywnego poruszania się po rynku pracy,  

d) szkolenia i kursy zawodowe,  

e) szkolenia uzupełniające kompetencje kluczowe tj. za zajęcia z j. obcego i kursu komputerowego  

f) indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy,  

g) staż zawodowy. 

2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu środkami komunikacji publicznej na danej 

trasie: PKP (2 klasa), PKS, MPK itp. 

3. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje uczestnikowi podczas jego nieobecności w danym dniu na: 

spotkaniach, szkoleniach, kursach, zajęciach, stażu zgodnie z pkt.1 niniejszego paragrafu. 

4. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku  

o refundację kosztów dojazdu (załącznik 1) wraz z kompletem wymaganych dokumentów.   



 
5. W ramach projektu możliwe jest ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu po spełnieniu warunku,  

o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, tzn. w przypadku dojazdu na szkolenia i kursy 

zawodowe, szkolenia uzupełniające kompetencje kluczowe, spotkania z pośrednikiem pracy, 

spotkania z psychologiem, staż zawodowy. Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu za dany 

miesiąc stażu nie może przekroczyć ceny biletu miesięcznego na danej trasie. 

 

§ 3 

Dokumenty 

 

1. Warunkiem refundacji kosztów dojazdu jest złożenie przez uczestnika wniosku  

o refundację kosztów dojazdu (załącznik 1) i przedstawienie dokumentów potwierdzających 

wydatki poniesione za przejazd. 

2. Przez dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd, o których mowa w ust. 1 

powyżej, należy rozumieć: 

a) Bilety jednorazowe (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w: spotkaniach z doradcą 

zawodowym i psychologiem pracy, trenerem pracy, szkoleniach i kursach zawodowych, 

szkoleniach uzupełniających kompetencje kluczowe, spotkaniach z pośrednikiem pracy, stażach 

zawodowych. Powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika na  

w/w zajęciach. W przypadku stażu zawodowego maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu 

nie przekroczy ceny biletu miesięcznego środków komunikacji publicznej na danej trasie. 

b) Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu (załącznik 2) – z zastrzeżeniem, że 

maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu nie przekroczy ceny biletu miesięcznego środków 

komunikacji publicznej na danej trasie. 

c) Dowód zapłaty za bilet miesięczny zakupiony na dany miesiąc stażu za przejazd komunikacją 

publiczną na danej trasie, zawierający informację o terminie ważności biletu.  

 

3. Uczestnik korzystający z samochodu zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem o refundację 

kosztów dojazdu zaświadczenie od przewoźnika o koszcie biletu miesięcznego środka transportu 

publicznego na danej trasie.  

 

§ 4 

Procedura wypłaty zwrotu 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu następuje po dokonaniu weryfikacji obecności uczestnika 

w poszczególnych dniach w/w zajęć w tym też stażu zawodowego, na podstawie listy obecności. 

2. Wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy uczestnika wskazany przez uczestnika we 

wniosku o refundację. 

3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestnika 

zobowiązany jest on dostarczyć te dokumenty w trybie i terminie ustalonym z Realizatorem 

projektu. 

 

 

 

 



 
§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Realizator projektu. 

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień Realizator projektu zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną informację. 

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

                                                                                                Podpis uczestnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik 1 

 

______________________________________________ 

                                                                                   Imię i nazwisko uczestnika 

 

________________________________________________________ 

                                                                                    Adres zamieszkania uczestnika 

 

 

 

Wniosek o refundację kosztów dojazdu 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na miejsce i z miejsca odbywania*: 

a) doradztwa indywidualnego w ramach spotkań z doradcą zawodowym,  

b) zajęć z indywidualnego poradnictwa psychologicznego,  

c) warsztatów z efektywnego poruszania się po rynku pracy,  

d) szkolenia i kursu zawodowego,  

e) szkolenia uzupełniającego kompetencje kluczowe tj. za zajęcia z j. obcego/ kursu komputerowego, 

f) indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy,  

g) stażu zawodowego. 

Oświadczam, że w terminie od  ………………..… do ………………………, uczestniczyłem/am  

w (proszę podać liczbę dni)  ……… dniu/dniach spotkań/warsztatów/szkoleń* i dojeżdżałem/am 

(proszę wybrać właściwe): 

 

 

Oświadczam, że związku z dojazdami w ramach projektu poniosłam/ poniosłem koszt łącznie: 

…………………. zł. 

Proszę o zwrot należnej kwoty na rachunek bankowy nr ……………………………………………….. 

…………………………………………………………….w banku ……………………………………. 

 

 

 

 

      __________________________    __________________________ 

                   Miejscowość, data      Podpis uczestnika 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dowód zapłaty za bilet miesięczny* 

2. Bilety jednorazowe (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestniczenia w szkoleniach uzupełniających i zawodowych* 

3. Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu* 

4. Oświadczenie przewoźnika o koszcie biletu miesięcznego środka transportu publicznego na danej trasie 

 



 
*niepotrzebne skreślić 



 
Załącznik 2 

 

 

_________________________________________ 

                                                                                                         Imię i nazwisko uczestnika 

 

__________________________________________________ 

                                                                                                          Adres zamieszkania uczestnika 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z  samochodu 

 

Oświadczam, że w okresie od …………………… do …………………… dojeżdżałem/am na*: 

a) doradztwa indywidualnego w ramach spotkań z doradcą zawodowym,  

b) zajęć z indywidualnego poradnictwa psychologicznego,  

c) warsztatów z efektywnego poruszania się po rynku pracy,  

d) szkolenia i kursu zawodowego,  

e) szkolenia uzupełniającego kompetencje kluczowe tj. za zajęcia z j. obcego/ kursu komputerowego, 

f) indywidualnych zajęć z pośrednikiem pracy,  

g) stażu zawodowego, 

organizowane w ramach Projektu nr RPOP.07.02.00-16-0044/16 pt.: „Od szkolenia do zatrudnienia – 

wsparcie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z województwa 

opolskiego” samochodem marki ………………………. o numerze rejestracyjnym 

………………………………….. z uwagi na brak możliwości skorzystania ze środków komunikacji 

publicznej. W związku z powyższym wnoszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny biletu 

miesięcznego środków komunikacji publicznej na w/w trasie, zgodnie z przedłożonymi przeze mnie 

oświadczeniami wskazującymi przynajmniej: określenie przewoźnika obsługującego daną trasę, trasę 

przejazdu, koszt biletu miesięcznego oraz pieczęć przewoźnika. 

 

 

 

 

__________________________    __________________________ 

          Miejscowość, data                       Podpis uczestnika 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopia prawa jazdy uczestnika 

2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego 

3. Kserokopia umowy użyczenia samochodu, (jeśli uczestnik nie jest właścicielem)* 

4. Oświadczenie przewoźnika o koszcie biletu miesięcznego środka transportu publicznego na danej trasie. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


