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REGULAMIN ROZLICZENIA KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH PROJEKTU 
„SUKCES W GÓRNIE MALowany” 
(nr RPSW.09.01.00-26-0036/18, realizowany przez Gminę Górno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Górnie- lidera wraz z partnerem  Fundacją „PEStka”) 

 
I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

 
1. W projekcie „Sukces w Górnie MALowany” uczestnikom/-czkom projektu przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu za udział w: 

a) działaniach animacyjno-aktywizujących (warsztaty Akademia Kompetencji Społecznych)-
maksymalnie 16 spotkań  

b) spotkaniach z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, psychologiem-ustalenie 
kontraktu socjalnego i indywidualnej ścieżki Wsparcia - maksymalnie 2 spotkania 

c) wyjazdach studyjnych – maksymalnie 2 wyjazdy (dojazd do miejsca zbiórki) 

d) spotkaniach indywidualnych  i grupowych, doradczych ze specjalistami – w zależności od 
potrzeb 

e) kursach zawodowych/kompetencyjnych 

f) stażach   

2. Uczestnicy/-czki projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania 
do miejsca odbywania szkolenia/doradztwa/spotkań (i z powrotem) do wysokości 
równowartości najtańszego środka transportu na danej trasie za każdy dzień uczestnictwa  
w zajęciach/spotkaniach. 

3. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu: 
a) komunikacją publiczną, 
b) prywatnym (własnym lub użyczonym) środkiem transportu (samochód, motocykl, motorower) 
Inne formy dojazdu na/z zajęć nie są refundowane! 

4. Zwroty poniesionych kosztów przejazdów dokonywane będą na wniosek Uczestnika/-czki projektu 
(załącznik nr 1). 

5. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście w Biurze Projektu Fundacji 
PEStka „Sukces w Górnie MALowany”, Kielce 25-520, ul. Targowa 18 pok.925, przesłać pocztowo 
lub przekazać personelowi projektu. 

6. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek bankowy uczestnika/-czki 
projektu po weryfikacji i zatwierdzeniu otrzymanego wniosku. 

7. Wszystkie formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania zwrotu kosztów dojazdu 
zostaną przekazane uczestnikom/-czkom projektu osobiście przez personel projektu, są również 
dostępne  w Biurze Partnera Projektu oraz na stronie internetowej fundacjapestka.pl. 

8. Nieczytelne lub pokreślone wnioski, bez wszystkich wymaganych załączników nie będą uznawane 
przez Partnera Projektu. Zwrot kosztów będzie przelewany na podany we wniosku rachunek 
bankowy niezwłocznie po weryfikacji przesłanego wniosku. 

9. Partner Projektu przed dokonaniem zwrotu środków za przejazdy na miejsce zajęć będzie 
weryfikował listy obecności. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje za zajęcia, na których 
uczestnik/-czka projektu był/-a nieobecny/-a. 



    
 

Projekt "Sukces w Górnie MALowany" realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem 

Działania RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe) Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   

  

       Lider projektu:                                                                                                                  Partner projektu: 

                                                                                                                                                 

Gmina Górno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                 Fundacja PEStka 

                        w Górnie 

St
ro

n
a2

 

 
II. KOSZTY PODRÓŻY KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ 

 
1. Złożenie wymaganych regulaminem dokumentów oznacza, że uczestnik/-czka projektu zapoznał/-

a się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia 
2. Wysokość przysługującego zwrotu kosztów dojazdów oblicza się jako: 

a) Iloczyn ceny przedłożonego najtańszego biletu wzorcowego w obie strony i ilości 
potwierdzonych obecności na danym rodzaju wsparcia zgodnie z listami obecności lub innymi 
dokumentami potwierdzającymi obecność  

b) w przypadku biletów okresowych (np. tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych) wysokość 
zwrotu będzie obliczana według wzoru:  
 

ZKD=(CB/IDM)*IDS  
ZKD - wysokość zwrotu kosztów dojazdu  
CB - cena biletu okresowego  
IDM - ilość dni, w które ważny jest bilet (w przypadku biletu miesięcznego IDM = 30 dni)  
IDS- ilość dni danego rodzaju wsparcia potwierdzonych listą obecności lub innym dokumentem 
 
3. W przypadku biletów okresowych (np. tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych) istnieje 

możliwość refundacji całości kwoty w przypadku, gdy zakup biletu okresowego jest uzasadniony 
ekonomicznie tj. jego zakup jest tańszy niż zakup zsumowanych biletów jednostkowych.  

4. Wymagane dokumenty: 
a) Wniosek uczestnika/-czki projektu o zwrot kosztów dojazdu (zał. nr 1 do regulaminu) 
b) potwierdzenie ceny biletów w jednej z poniższych form: 

• bilety (niezniszczone i czytelne) z jednego dnia uczestnictwa w zajęciach  (bilet 
potwierdzający koszt przejazdu do miejsca realizacji zajęć oraz bilet powrotny do miejsca 
zamieszkania z danego wsparcia) 

• kopia biletu okresowego (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego) z możliwością 
identyfikacji danych uczestnika/-czki projektu obejmująca rozliczany okres zajęć 
obejmujący daną trasę 

• dostarczenie informacji o cenie biletu na trasie-oświadczenie przewoźnika 
wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie biletu* jednorazowego 
lub okresowego (tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego) na danej trasie. (załącznik 
nr 2 do regulaminu) 

• wydruk /print screen ze strony internetowej przewoźnika, zawierającej informację na 
temat wysokości kosztów przejazdu na określonej trasie  

5.  Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem 
zamieszkania i miejscem zajęć. 

6. W przypadku zmiany ceny biletów Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do dostarczenia 
informacji o cenie biletu na trasie/biletów po zmienionej cenie. 

7. W przypadku braku połączeń środkiem zbiorowej komunikacji publicznej na danej trasie 
przejazdu, brany będzie pod uwagę koszt przejazdu z miejscowości najbliżej położonej miejsca 
zamieszkania, który stanowić będzie podstawę dokonania zwrotu 
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8. Fundacja PEStka ma prawo sprawdzić wiarygodność danych przedstawionych przez Uczestników 
Projektu, prosząc o dodatkowe dokumenty lub weryfikując dane w odpowiednich instytucjach. 

 
III. KOSZTY PODRÓŻY TRANSPORTEM PRYWATNYM (własnym lub użyczonym) 

 
1. Złożenie wymaganych regulaminem dokumentów oznacza, że uczestnik/-czka projektu 

zapoznał/-a się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia 
2. W przypadku, gdy uczestnik/-czka projektu dojeżdża własnym/użyczonym środkiem transportu, 

zwrot kosztów dojazdu wylicza się na podstawie iloczynu ceny jednostkowego biletu na trasie 
dojazdu na dany rodzaj wsparcia i z powrotem oraz ilości obecności zgodnie z listami obecności 
lub innymi dokumentami potwierdzającymi obecność.  

3. Kwota refundacji dojazdu innym niż publiczny środkiem transportu nie może przekroczyć kwoty 
odpowiadającej kosztom dojazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej/publicznej na 
danej trasie 

4. Wymagane dokumenty: 
a) Wniosek uczestnika/-czki projektu o zwrot kosztów dojazdu (zał. nr 1 do regulaminu) 
b) Potwierdzenie ceny biletów w jednej z poniższych form: 

• dostarczenie informacji o cenie biletu na trasie-oświadczenie przewoźnika wykonującego 
usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie biletu* jednorazowego lub okresowego 
(tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego) na danej trasie. (załącznik nr 2 do regulaminu) 

• wydruk /print screen ze strony internetowej przewoźnika, zawierającej informację na temat 
wysokości kosztów przejazdu na określonej trasie  
 

5. W przypadku zmiany ceny biletów Uczestnik/-czka projektu zobowiązany/-a jest do dostarczenia 
informacji o cenie biletu na trasie/biletów po zmienionej cenie. 

6. Kwota refundacji dojazdu własnym środkiem transportu nie może przekroczyć kwoty 
odpowiadającej kosztom dojazdu najtańszym środkiem komunikacji zbiorowej na danej trasie. 

7. W przypadku braku połączeń środkiem zbiorowej komunikacji publicznej na danej trasie 
przejazdu, brany będzie pod uwagę koszt przejazdu z miejscowości najbliżej położonej miejsca 
zamieszkania, który stanowić będzie podstawę dokonania zwrotu 

8. Fundacja PEStka ma prawo sprawdzić wiarygodność danych przedstawionych przez Uczestników 
Projektu, prosząc o dodatkowe dokumenty lub weryfikując dane w odpowiednich instytucjach. 

 
 

 


