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Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże realizowane w ramach projektu 

„Krok w zawodową przyszłość” 

 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

- Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Krok w zawodową przyszłość” 

- Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę, która podpisała deklarację 

uczestnictwa w projekcie Krok w zawodową przyszłość” 

- Stażach – należy przez to rozumieć formy wsparcia określone w projekcie, w których 

brał udział uczestnik 

  

 

§1 

Każdemu uczestnikowi projektu „Krok w zawodową przyszłość” przysługuje zwrot 

poniesionych kosztów dojazdu na staż  realizowanego w ramach projektu. 

Warunki i wysokość zwrotu określa niniejszy regulamin. 

 

§2 

Zwrot kosztów dojazdu dotyczy wyłącznie przejazdów na staż i ze stażu w ramach projektu 

na trasie: 

1. Z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym obywał się staż objęty projektem jeżeli 

uczestnik projektu nie miał sfinansowanych kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz         

z miejsca, w którym odbywał się staż do miejsca zamieszkania. 

2. Z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym obywał się staż objęty projektem jeżeli 

uczestnik projektu miał sfinansowane koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz z miejsca,   

w którym odbywał się staż do miejsca zamieszkania. 

 

§3 

Wysokość przysługującego zwrotu kosztów dojazdów oblicza się jako: 

1. Sumę cen przedłożonych przez uczestnika biletów w obie strony zgodnie                     

z dziennikiem stażu z zastrzeżeniem ust.2 

2. W przypadku biletów okresowych (np. miesięcznych, kwartalnych) wysokość zwrotu 

nie może przekroczyć: 

- iloczynu ceny pojedynczego biletu w obie strony i ilości obecności na zajęciach 

zgodnie z listami obecności, 

- ceny biletu okresowego.  

3. W przypadku dojazdu samochodem zwrot kosztów dojazdu wylicza się jako iloczyn 

ceny pojedynczego biletu w obie strony i ilości obecności na zajęciach zgodnie z listami 

obecności. Cena biletu w obie strony określana jest na podstawie oświadczenia przewoźnika 

lub przykładowego biletu. 
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Warunkiem rozliczenia kosztów dojazdów samochodem jest przedstawienie kserokopii 

dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym uczestnik dojeżdżał na zajęcia. Jeżeli pojazd należy 

do osoby innej niż uczestnik, należy dodatkowo przedstawić umowę użyczenia, z której 

wynika, iż w okresie zajęć uczestnik mógł dysponować pojazdem.  

 

§4 

Zwrot kosztów dojazdów następuje poprzez przelew na wskazane konto bankowe                            

w oświadczeniu uczestnika. 

 

§5 

Dokumenty niezbędne do rozliczenia takie jak bilety, kserokopie dowodów rejestracyjnych, 

kserokopie umów użyczenia itp. muszą zostać przedstawione w ciągu 30 dni od zakończenia 

stażu w Biurze Projektu, Zespół Szkół, ul. Zamoyskiego68, Janów Lubelski 23-300 do godz. 

15:00. 

Złożenie dokumentów po upływie wskazanego terminu nie uprawnia do otrzymania zwrotu 

kosztów dojazdów. 

 

§6 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2017. 

 


