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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

 
§ 1 Informacje ogólne 

 
1. W ramach projektu RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna”  

przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie 
florysta wyłącznie dla osób bez pracy. 

2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 
zajęć i z powrotem w ramach zajęć kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie 
florysta. 

3. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie za dni obecności na zajęciach, 
potwierdzonych podpisem na liście obecności. Zwrot kosztów nie przysługuje za zajęcia, 
na których Uczestnik/czka Projektu był/ła nieobecny/a. 

4. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia można otrzymać na podstawie wykorzystanych 
biletów, oświadczeń przewoźników o wysokości kosztów przejazdu na danej trasie lub na 
podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego na ten cel. 

5. Koszty dojazdu na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie florysta są zwracane w 
średniej wysokości 80,00 zł za jeden miesiąc uczestnictwa na jednego uczestnika (średnio 
4 miesiące). Maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdy wynosi 320,00 zł. 

6. Jeśli Uczestnik/Uczestniczka udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od 
maksymalnej, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. 

 
§ 2 Procedura wypłaty środków 

 
1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przekazać Projektodawcy, tj. Polskiej Szkole 

Florystycznej Małgorzata Bukalska, dokumenty niezbędne do rozliczenia zwrotu kosztów 
dojazdu na zajęcia za okres, w których odbywały się zajęcia. Komplet dokumentów 
niezbędnych do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu należy dostarczyć po zakończeniu 
zajęć.  

2. Wybór drogi dojazdu na zajęcia powinien być optymalny, a poniesione koszty racjonalne. 
3. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu korzystając z komunikacji 

zbiorowej (publicznej i/lub prywatnej) jak również kosztów transportu samochodem 
(własnym lub użyczonym). 

4. Wzory wymaganych oświadczeń  stanowią załączniki do niniejszego regulaminu i są 
dostępne na stronie www.psf.pl. 

5. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności przedłożonej przez Uczestnika Projektu 
dokumentacji, Kierownik Projektu zatwierdza wypłatę środków. 

6. Złożenie niekompletnych lub w niewymaganym terminie niezbędnych dokumentów 
spowoduje nie wypłacenie przez Projektodawcę zwrotu kosztów dojazdu. 

7. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się poprzez przelew na konto Uczestnika 
Projektu lub gotówką w terminie do 21 dni od momentu złożenia przez Uczestnika 
Projektu rozliczenia. 

8. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile nie posiada środków 
finansowych na koncie projektu. W takim przypadku zwrot kosztów zostanie wznowiony 
w momencie otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej. 

http://www.psf.pl/
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9. Projektodawca ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Uczestników 
Projektu, prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich 
instytucjach.  
 

§ 3 Koszty dojazdu komunikacją zbiorową 
 

1. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia niezbędne jest załączenie przez 
Uczestnika Projektu: 
▪ poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów dojazdu komunikacją zbiorową, 
▪ biletów komunikacji zbiorowej: bilety kolejowe kl. II, bilety komunikacji podmiejskiej i 

miejskiej (jednorazowe lub potwierdzenie zakupu biletów długoterminowych–
imiennych), 

▪ koszt biletów długoterminowych rozliczany będzie odpowiednio za czas trwania 
szkolenia (koszt biletu miesięcznego / 30 dni x ilość dni szkolenia), 

▪ lub oświadczenie przewoźnika o wysokości kosztów przejazdu na danej trasie 
2. Bilety/potwierdzenia zakupów muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich 

uszkodzenia Projektodawca nie będzie zwracał za nie środków finansowych. 
 

§ 4 Koszty dojazdu samochodem prywatnym 
 

1. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia niezbędne jest załączenie przez 
Uczestnika Projektu: 
▪ poprawnie wypełnionego wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem 

prywatnym wraz z załącznikami, 
▪ oświadczenie przewoźnika o wysokości kosztów przejazdu na danej trasie. 

2. W przypadku, gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, to koszt dojazdu zwracany 
jest jedynie właścicielowi pojazdu lub osobie, która posiada umowę użyczenia 
samochodu. 

3. W szczególnych przypadkach, gdy uczestnik szkolenia nie posiada prawa jazdy, oraz ma 
utrudniony dostęp do komunikacji publicznej, może uzyskać zwrot kosztów dojazdu po 
przedstawieniu oświadczenia osoby przez którą był dowożony na szkolenie. 

 
 

§ 5 Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestnik Projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do 
respektowania zasad niniejszego Regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Projektodawca w 
porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2019 roku. 
4. Projektodawca zapewnia sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności 

dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją projektu. 
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Jednorazowo do pierwszego wniosku o zwrot kosztów dojazdu (oraz przy każdej zmianie 
danych przekazywanych w niżej wymienionych dokumentach) należy dołączyć:  
a) zaświadczenie przewoźnika o wysokości ceny najtańszego biletu na danej trasie lub w 
przypadku odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia - oświadczenia 
Uczestnika/czki Projektu o cenie najtańszego biletu na danej trasie, z załączonymi biletami 
potwierdzającymi koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć i z 
powrotem;  
b) kserokopia dowodu rejestracyjnego auta potwierdzona za zgodność z oryginałem;  
c) umowa użyczenia samochodu (jeśli właścicielem pojazdu nie jest Uczestnik/czka Projektu), 
podpisana przez właściciela/li pojazdu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                

RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” 

 

 Miejscowość : 

 

     Data: 

 

 

 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 

PROJEKTU RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” 
 

 

 

Zwracam się z prośbą o dokonanie za okres od ............................... 20……… r.   

do   ............................... 20……… r.   zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu  

z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

w zawodzie florysta w kwocie: 

 

Liczba dni zajęć Cena przejazdu w obie strony 

(w zł) 

Kwota wnioskowanego 

zwrotu (w zł) 

   

 

 

Zwrot kosztów dojazdu proszę zrealizować:  

 

□ przelewem na konto: 

 

                          
(Numer rachunku bankowego, dane posiadacza rachunku) 

 

 
 

□ wypłatą gotówkową w biurze projektu za pokwitowaniem.  

 

 

………………….……………………  
(Podpis Uczestnika/czki Projektu) 

 
 

 

Do wniosku załączam:  

□ bilety komunikacji publicznej (w obie strony w dniu szkolenia),  

□ bilet okresowy,  

□ zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na trasie przejazdu. 
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 Miejscowość : 

 

     Data: 

 

 

 

Imię i nazwisko: 

Adres zamieszkania: 

 

 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

SAMOCHODEM PRYWATNYM  

PROJEKTU RPLU.12.04.00-06-0011/18 „Lubelska Szkoła Florystyczna” 

 
 

 

Zwracam się z prośbą o dokonanie za okres od ............................... 20……… r.   

do   ............................... 20……… r.   zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu  

z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania kwalifikacyjnego kursu zawodowego  

w zawodzie florysta w kwocie: 

 

Liczba dni zajęć Cena przejazdu w obie strony 

(w zł) 

Kwota wnioskowanego 

zwrotu (w zł) 

   

 

Oświadczam, że dojeżdżałem/am własnym/użyczonym samochodem osobowym 

marki……………. ……….……………. o numerze rejestracyjnym: 

………………………………… na miejsce odbywania zajęć 

w……………...………………………………………. 
 

 
 

Zwrot kosztów dojazdu proszę zrealizować:  

 

□ przelewem na konto: 

 

                          
(Numer rachunku bankowego, dane posiadacza rachunku) 

 

 
 

□ wypłatą gotówkową w biurze projektu za pokwitowaniem.  

 

 

………………….……………………  
(Podpis Uczestnika/czki Projektu) 

Do wniosku załączam:  

□ zaświadczenie od przewoźnika o wysokości ceny biletu na trasie przejazdu,  

□ oświadczenie o cenie najtańszego biletu na danej trasie,  

□ kserokopia dowodu rejestracyjnego auta potwierdzona za zgodność z oryginałem,  

□ umowa użyczenia samochodu (jeśli właścicielem pojazdu nie jest Uczestnik/czka Projektu) 


