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ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

W PROJEKCIE „SZANSA NA PRACĘ!” 

 

Zwrot kosztów dojazdu Uczestnik Projektu może otrzymać zgodnie z następującymi zasadami:  

1. Uczestnik Projektu może otrzymać zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidualne, 

zajęcia szkoleniowe i staże.  

Zwrot kosztów dojazdu obejmuje dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie 

odbywają się spotkania/zajęcia/staże oraz powrót do miejsca zamieszkania. 

2. Koszty dojazdu będą zwracane do wysokości opłat za środki transportu publicznego 

szynowego lub kołowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym 

obszarze, także w przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego  

(w szczególności samochodu lub taksówki) jako refundacja wydatku faktycznie 

poniesionego do ww. wysokości. 

3. Koszty dojazdu będą zwracane za faktyczne dni uczestnictwa  

w spotkaniach/zajęciach/stażu (potwierdzone na listach obecności). 

4. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi na podstawie stosownego wniosku złożonego przez 

Uczestnika Projektu, do którego dołącza on komplet/y biletów przejazdowych (tam  

i z powrotem) za 1 dzień dojazdu, bilet okresowy, potwierdzenie zakupu biletu 

okresowego, cennik przewoźnika lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny 

przejazdu na danej trasie1.  

W przypadku zmiany cen biletów, w okresie za jaki składany jest wniosek,  do ww. 

wniosku należy również dołączyć komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 

1 dzień dojazdu , bilet okresowy, potwierdzenie zakupu biletu okresowego, cennik 

przewoźnika lub zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny przejazdu na danej trasie, 

uwzględniający zmiany (jeśli dotyczy). 

5. OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. ma prawo sprawdzić wiarygodność danych 

przedstawionych przez Uczestnika Projektu prosząc go o dodatkowe dokumenty lub 

weryfikując dane w odpowiednich instytucjach. 

6. O zwrot kosztów dojazdu Uczestnik Projektu może ubiegać się nie częściej niż jeden raz  

w miesiącu.  

                                        
1 W przypadku różnych miejsc realizacji form wsparcia należy dołączyć dokumenty potwierdzające koszty dojazdu 

do każdego z tych miejsc.  
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7. Ostatni wniosek o zwrot kosztów dojazdu Uczestnik Projektu może złożyć nie później niż 

10 dni roboczych od dnia zakończenia przez niego udziału w Projekcie. 

8. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi wyłącznie na podstawie, złożonych przez Uczestnika 

Projektu, kompletnych i poprawnie wypełnionych dokumentów.  

9. W przypadku braków/błędów w złożonych dokumentach, ich nieuzupełnienie  

w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o zwrot kosztów 

dojazdu. 

10. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu złożone po terminie określonym w pkt 7 nie będą 

rozpatrywane.  

11. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez 

Uczestnika Projektu prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów,  

z zastrzeżeniem pkt 12. 

12. W przypadku braku środków finansowych na rachunku projektowym zwrot kosztów 

dojazdu może zostać wstrzymany, o czym Uczestnicy Projektu zostaną poinformowani  

(w takiej sytuacji zwrot kosztów zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu transzy 

dofinansowania). 

13. Zwrot kosztów dojazdu będzie realizowany do wyczerpania limitu środków 

przeznaczonych w Budżecie Projektu na ten cel. 

 

Załącznik: 

- wzór Wniosku o zwrot kosztów dojazdu 

 

 


