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Załącznik nr 9 do umowy trójstronnej 

 o zorganizowanie stażu  

 

 
REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ ZAWODOWY 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa zasady i warunki zwrotu kosztów dojazdu Uczestniczkom/kom Projektu „Razem łatwiej – 

rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

2. Zgodnie z Regulaminem Projektu przewiduje się zwrot kosztów dojazdu dla Uczestniczek/ków 

Projektu biorących udział we wszystkich formach wsparcia, w tym stażu zawodowym. 

3. Dojazd Uczestniczki/ka projektu na staż zawodowy organizowany jest bezpośrednio przez 

Uczestniczkę/ka projektu. 

4. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy niezbędne jest złożenie wniosku na 

załączonych do niniejszego regulaminu formularzach oraz udokumentowanie, zgodnie  

z warunkami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie, zasadności i kosztów ich poniesienia.  

5. Zwrot kosztów dojazdu może dotyczyć wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania Uczestniczki/ka 

projektu do miejsca uczestnictwa w stażu zawodowym pod warunkiem, że Uczestniczka/nik 

zawnioskuje o sfinansowanie takiego kosztu. 

6. Zwrot kosztów dojazdu możliwy jest tylko za te dni, których obecność na stażu została 

poświadczona podpisem Uczestniczki/ka projektu na liście obecności. 

7. W celu refundacji kosztów dojazdu należy przekazać Koordynatorowi ds. rozliczeń z ramienia 

Miasta Łodzi wniosku oraz dokumentów, wskazanych w niniejszym Regulaminie i umowie 

trójstronnej o zorganizowanie stażu, niezbędnych do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu 

dokumentów. Dokumenty powinny zostać złożone do dziesiątego dnia miesiąca następującego po 

zakończeniu miesiąca, za który składany jest wniosek. Jeżeli Uczestniczka/nik do tego czasu nie 

złoży wymaganych dokumentów, jest to jednoznaczne z rezygnacją ze zwrotu kosztów dojazdu za 

dany miesiąc.  

8. Wniosek/ oświadczenie złożone przez Uczestniczkę/ka projektu może dotyczyć refundacji kosztów 

dojazdów: 

- transportem publicznym – Uczestniczka/nik przedstawia wszystkie wykorzystane bilety lub bilety  

w obie strony z jednego dnia przejazdu,  

- samochodem prywatnym - wydatki poniesione przez Uczestniczkę/ka projektu związane  

z dojazdem samochodem (własnym, użyczonym lub najętym do celów dojazdu do miejsca 

wykonania stażu) przy czym wydatki te mogą być zwrócone do wysokości nie wyższej niż cena 

najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie. 

9. Zwrot kosztów dojazdu może nastąpić po udokumentowaniu przez Uczestniczkę/ka ich poniesienia 

na podstawie:  
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• wykorzystanych wszystkich biletów potwierdzających przejazdy komunikacją zbiorową lub 

złożenia biletów w obie strony z jednego dnia przejazdu – dotyczy refundacji kosztów 

dojazdów transportem publicznym, 

• złożenie potwierdzenia zakupu biletów okresowych (imiennych) – dotyczy refundacji kosztów 

dojazdów transportem publicznym, 

• informacji od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie, o której stanowi ust. 10 

poniżej – dotyczy refundacji kosztów dojazdów samochodem prywatnym,  

• umowy użyczenia lub najmu samochodu - dotyczy refundacji kosztów dojazdów samochodem 

prywatnym w przypadku gdy Uczestniczka/k projektu nie jest właścicielem lub 

współwłaścicielem samochodu wykorzystywanego do dojazdu. 

10. Informacja od przewoźnika dotycząca cen biletów na danej trasie, o której mowa w ust. 9 powyżej, 

może mieć formę: 

a) zaświadczenia wydanego przez przewoźnika i przedłożonego realizatorowi projektu 

przez uczestnika projektu ubiegającego się o zwrot kosztów dojazdu lub 

b) pisma od przewoźnika w odpowiedzi na wystąpienie samego realizatora projektu 

(może to być pismo "tradycyjne" lub wiadomość e-mail przy czym informacja 

elektroniczna powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do udzielania 

informacji z ramienia przewoźnika i dodatkowo należy przedstawić wydruk ze strony 

internetowej przewoźnika potwierdzający, iż adres e-mail z którego wysłana została 

odpowiedź jest oficjalnym adresem e-mail do kontaktu) lub 

c) wydruku ze strony internetowej przewoźnika odnośnie ceny biletu na danej trasie lub 

d) w przypadku, gdy na danej trasie nie funkcjonuje transport publiczny, informacja od 

przewoźnika powinna dotyczyć przewidywalnej ceny biletu na danej trasie lub też ceny 

biletu dotyczącej miejscowości położnej najbliższej, do której kursuje środek 

transportu danego przewoźnika. 

11. Dokumentacja wymieniona w ust. 9 i 10 powinna stanowić  załączniki do odpowiednich wniosków 

stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu. 

12. W przypadkach uzasadnionych racjonalnością wydatkowania środków finansowych, za koszt 

kwalifikowalny można uznać koszt zakupu biletów okresowych, trasowanych, imiennych 
dla Uczestników Projektu na zasadach opisanych w § 3 niniejszego Regulaminu.  

13. Uczestniczka/nik może zrezygnować ze zwrotu kosztu dojazdów na staż zawodowy, czego 

potwierdzeniem jest brak dostarczenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z wszystkimi 

wymaganymi dowodami poniesionych kosztów, wskazanymi w niniejszym Regulaminie. 

 

 
§ 2 

Rozliczenie kosztów dojazdu transportem publicznym 

 

1. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy transportem publicznym niezbędne 

jest złożenie przez Uczestniczkę/ka projektu do biura projektu Partnera:  

• poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu komunikacją zbiorową (Załącznik 

nr 1), oraz  



 

 
Projekt „RAZEM ŁATWIEJ – REWITALIZACJA SPOŁECZNA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 
 

• biletów komunikacji zbiorowej: wszystkich wykorzystanych biletów lub bilety w obie strony  

z jednego dnia przejazdu lub potwierdzenia zakupu biletów okresowych (imiennych).  

2.  Koszt biletów okresowych rozliczany będzie odpowiednio za czas trwania stażu. Gdy staż odbywać 

się będzie np. w wybrane dni tygodnia bądź w przypadku nieobecności Uczestniczki/ka projektu, 

koszt biletu okresowego kwalifikowany będzie proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości 

dojazdów Uczestniczki/ka na miejsce stażu. Przy czym, gdy staż nie odbywa się w sposób ciągły,  

a koszt zakupu biletu okresowego jest niższy niż zakup biletów jednorazowych, istnieje możliwość 

refundacji pełnego kosztu zakupu biletu okresowego. 

3. Bilety lub inne potwierdzenia zapłaty za przejazd muszą być niezniszczone (czytelne). W przypadku 

ich uszkodzenia nie będą one mogły stanowić podstawy do wypłacenia Uczestniczce/kowi środków 

finansowych.  

 
§ 3 

Rozliczenie kosztów dojazdu samochodem prywatnym 
 

1. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy niezbędne jest złożenie przez 

Uczestniczkę/ka projektu:  

• poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym 

(Załącznik nr 2), oraz  

• informacji od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie, o którym mowa w § 1 pkt 

10, oraz  

• w przypadku gdy Uczestniczka/k projektu nie jest właścicielem lub współwłaścicielem 

samochodu wykorzystywanego do dojazdu - umowy użyczenia lub najmu samochodu   

2. Wartość kosztu dojazdu samochodem prywatnym, obliczana jest według zasad rozliczania kosztów 

dojazdu transportem publicznym, co oznacza, że wydatki poniesione przez Uczestniczkę/ka 

projektu związane z dojazdem własnym samochodem są zwracane do wysokości nie wyższej niż 

cena najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie. 

3. W przypadku gdy jednym samochodem jedzie więcej osób, koszt dojazdu zwracany jest jedynie 

właścicielowi pojazdu lub osobie, która posiada umowę użyczenia lub najmu samochodu. 

 
 

§ 4 

Procedura wypłaty środków 
 

1. Zwrot kosztów dojazdów rozliczany jest miesięcznie.   

2. Uczestniczka/nik Projektu zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi ds. rozliczeń z ramienia 

Miasta Łodzi dokumenty niezbędne do rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu do dziesiątego dnia 

miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który składany jest wniosek. Jeżeli 

Uczestniczka/nik do tego czasu nie złoży wymaganych dokumentów, jest to jednoznaczne  

z rezygnacją ze zwrotu kosztów dojazdu za dany miesiąc.  

3. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności przedłożonej przez Uczestnika projektu 

dokumentacji, Koordynator ds. rozliczeń podejmuje decyzję co do wypłaty środków.  

4. Złożenie dokumentów niekompletnych lub po terminie spowoduje niewypłacenie przez Miasto 

Łódź  zwrotu kosztów dojazdu lub przesunięcie terminu rozliczenia tych kosztów na następny 

miesiąc.  
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5. Zwrot kosztów dojazdu odbywa się poprzez przelew na konto Uczestniczki/ka projektu lub  

e-czekiem w placówce GETIN Bank przy ul. Piłsudskiego 6 w Łodzi do końca trwania miesiąca,  

w którym zostało złożone rozliczenie.  

6. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, o ile na koncie Projektu wyczerpana 

zostanie pula środków pieniężnych przeznaczona na zwrot kosztów dojazdu. W takim przypadku 

zwrot kosztów może zostać wznowiony jedynie w momencie przyznania dodatkowych środków na 

ten cel przez Instytucję Pośredniczącą.  

7. Lider Projektu bądź też partner – Miasto Łódź mają prawo sprawdzić wiarygodność danych 

podanych przez Uczestników Projektu, prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane  

w odpowiednich instytucjach transportu.  
 

 
§ 5 

 Postanowienia końcowe 
 

1. Uczestniczka/nik projektu ubiegający się o bilety bądź zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do 

respektowania zasad niniejszego Regulaminu.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Lider Projektu w porozumieniu 

z Instytucją Pośredniczącą.  

3. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go 

do wytycznych związanych z realizacją Projektu, poprzez każdorazowe zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej Lidera projektu. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
 

Załącznik nr 1 – Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy komunikacją zbiorową 

Załącznik nr 2 - Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy samochodem prywatnym 

 
 


