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Regulamin zwrotu kosztów dojazdu  
 

Projekt: „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe 
wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania” 

 
Umowa nr POPC.03.02.00-00-0017/17-17 

 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
Oś Priorytetowa nr 3 „ Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 

Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” 

 
§ 1 

Postanowienia ogólne 

 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przyznawania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia 
nauczycieli i pracowników bibliotek organizowanych w ramach projektu „Nie obawiaj się 
programować, to nie takie trudne- kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w zakresie nauki 
programowania” realizowanego na terenie powiatów gryfickiego i goleniowskiego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

1. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2017 r. do 31.08.2019r. 
2. Zwrotowi podlegają wydatki poniesione w ww. terminie. 

 
§ 2 

Słownik pojęć 
 

Projekt - projekt pt. „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne – kompleksowe wsparcie 
uczniów i nauczycieli w zakresie nauki programowania”  
Organizator projektu - Wyższa Szkoła Integracji Europejskie w Szczecinie  ul. Adama Mickiewicza 47, 
70-385 Szczecin  
Uczestnik/ czka projektu - nauczyciele uczący w klasach 1-3, pracownicy bibliotek     
Trasa – miejsce zamieszkania nauczyciela/pracownika biblioteki– miejsce organizacji szkolenia – 
miejsce zamieszkania nauczyciela /pracownika biblioteki 

IP POPC  - Instytucja Pośrednicząca  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; 

Biuro Projektu – Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie  
ul. Adama Mickiewicza  47, 70-385 Szczecin, pok.104 

 
§ 3 

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia stacjonarne 
 

1. Uczestnicy projektu, mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia stacjonarne. 
Refundacja kosztów dojazdu przysługuje za dojazd na praktyczne zajęcia stacjonarne  i powrót  ze 
stacjonarnych szkoleń w trakcie których nauczyciele i pracownicy bibliotek przygotują się do 
poprowadzenia zajęć  z dziećmi w zakresie nauki programowania. 
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2. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi  na podstawie „ Wniosku  o zwrot kosztów dojazdu dla 
nauczycieli i pracowników bibliotek” potwierdzającym rzeczywiste poniesione koszta, które będą 
udokumentowane na podstawie : 
a) ceny najtańszego biletu za publiczny środek transportu na danej trasie, 
b) korzystania z prywatnego lub użyczonego środka transportu dojeżdżając na zajęcia stacjonarne, 
c) weryfikacji z listą obecności Uczestników na stacjonarnych zajęciach szkoleniowych. 
 
3. Zwrot kosztów za dojazdy dotyczy określonej Trasy. 

 
4. Bez  względu  na   rodzaj   środka   transportu,   który   został   użyty   w   celu   dotarcia do 
wyznaczonego miejsca zajęć w ramach projektu (publiczny środek transportu, prywatny środek 
transportu) refundację dokonuje się do wysokości odpowiadającej cenie najtańszego  biletu  za  
publiczny  środek  transportu  (PKS, PKP) na danej trasie z uwzględnieniem przysługującej ulgi  
Uczestnikowi/Uczestniczce.  

 
5. Komplet dokumentów przy wnioskowaniu o refundację poniesionych wydatków stanowi: 

 
1. Koszty dojazdu komunikacją publiczną: 

a) wniosek o zwrot kosztów dojazdu, że – załącznik nr 1 (osoby dojeżdżające publicznymi 
środkami transportu) 

b) oryginały biletów jednorazowych Uczestnika/czki projektu 
c) oświadczenie o wysokości ceny biletu na określonej trasie przejazdu – załącznik nr 3 

2. Koszty dojazdu samochodem prywatnym: 
a. wniosek o zwrot kosztów dojazdu, – załącznik nr 2 (osoby dojeżdżające prywatnymi środkami 
transportu) 
b. oświadczenie o wysokości ceny biletu na określonej trasie przejazdu – załącznik nr 3 
c. kserokopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona za zgodność przez Uczestnika/czki 
d. oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu (załącznik 4) 
e. kserokopię prawa jazdy 

3. Koszty podróży użyczonym samochodem: 
a. wniosek o zwrot kosztów dojazdu, – załącznik nr 2 (osoby dojeżdżające prywatnymi środkami 
transportu) 
b. o świadczenie o wysokości ceny biletu na określonej trasie przejazdu – załącznik nr 3 
c. oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu (załącznik 4) 
d. oświadczenie użyczenia samochodu – podpisana przez właściciela lub współwłaściciela pojazdu -  
(załącznik nr 5) 

4. Koszty podróży w przypadki dowożenia uczestnika projektu przez osobę trzecią: 
a. wniosek o zwrot kosztów dojazdu, – załącznik nr 2 (osoby dojeżdżające prywatnymi środkami 
transportu) 
b. oświadczenie o wysokości ceny biletu na określonej trasie przejazdu – załącznik nr 3 
c. oświadczenie osoby dowożącej uczestnika/czkę projektu – załącznik nr 6 
 

 
6. W przypadku utrudnień w zdobyciu zaświadczenia od przewoźnika o cenie biletu na danej trasie, 
Organizator dopuszcza wydruk ze strony internetowej przewoźnika. 
 
7. Wyliczenie kwoty zwrotu poniesionych wydatków na dojazd: 

Cena biletu (suma cen biletów w obie strony) x ilość dni obecności na zajęciach = kwota zwrotu. 
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8. Maksymalny koszt refundacji to 30,00 zł za jeden dzień uczestnictwa na refundacje 
przekraczającą kwotę 30,00 zł będzie możliwa, o ile pozwolą na to posiadane przez Organizatora 
środki finansowe.  

 
9. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu można składać listownie wysyłając na adres: Wyższa Szkoła Integracji 

Europejskiej w Szczecinie ul. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin z dopiskiem „zwrot kosztów dojazdu  
w ramach projektu „Nie obawiaj się programować, to nie takie trudne - kompleksowe wsparcie uczniów 
i nauczycieli w zakresie nauki programowania””. 
 

10. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu należy składać po zakończonym szkoleniu. 
 

11. Co do zasady zwrot kosztu dojazdu przysługuje,  j e ś l i  zajęcia odbywały się poza 
miejscowością zamieszkania Uczestnika/Uczestniczki projektu. W uzasadnionych przypadkach 
zwrotowi podlega również koszt przejazdu komunikacją miejską na terenie miejscowości,  
w której odbywały się zajęcia, pod warunkiem uzyskania zgody Uczestnika/Uczestniczki 
od Organizatora. 

 
12. Nie ma możliwości  otrzymania  zwrotu  kosztów  za  przejazd  pasażera,  który  jechał na 
zajęcia z innym Uczestnikiem projektu jednym pojazdem. W takim przypadku zwracany jest koszt 
jedynie Uczestnikowi projektu (Wnioskodawcy). 

 
§ 5 

Przekazywanie środków finansowych stanowiących refundację poniesionych kosztów za dojazd 

 
1. Wypłata zwrotu poniesionych kosztów nastąpi na podstawie przedłożonego przez 
Uczestnika/czkę projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu dla nauczycieli i pracowników bibliotek. 
2. Zwrot kosztów nastąpi na konto zgodnie z dyspozycją Uczestnika projektu, po weryfikacji 
zgodności z listą obecności i prawidłowości przedstawionych danych na temat poniesionych 
k o s z t ó w  w  terminie  30  dni  od  daty  poprawnie  złożonego  wniosku, z zastrzeżeniem ust.3. 
3. Termin wypłaty poniesionych kosztów będzie uzależniony od otrzymania, przez Projektodawcę, 
transz środków finansowych przekazywanych przez IP POPC  i Uczestnik/czka Projektu nie będzie 
wnosił roszczeń o wypłatę odsetek. 
4. Zatwierdzona kwota zwrotu poniesionych kosztów zostanie przelana na rachunek bankowy 
wskazany przez Uczestnika/czkę projektu. 
5. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za środki 
przelane na wskazany przez Uczestnika/ czkę projektu rachunek bankowy. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia go na stronie internetowej 
projektu http://wsie.pl/projekty/projekty-eu/projektue-nie-obawiaj-sie-programowac/ 
2. Organizator   projektu   zastrzega   sobie   prawo do wniesienia zmian do Regulaminu. Aktualny 
regulamin umieszczony będzie na wyżej wymienionej stronie internetowej projektu i dostępny jest 
w Biurze projektu. 
3. Uczestnik/czka projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 
4. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych 
dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych oświadczeń oraz danych 

http://wsie.pl/projekty/projekty-eu/projektue-nie-obawiaj-sie-programowac/
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zawartych we wniosku. 
5. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 
Organizator projektu. 

 
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 „Wniosek o zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających publicznymi środkami 
transportu” 
Załącznik nr 2 „Wniosek o zwrot kosztów dojazdu dla osób dojeżdżających prywatnymi środkami 
transportu” 
Załącznik nr 3 „Zaświadczenie o wysokości biletu na określonej trasie przejazdu”  
Załącznik nr 4 „Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu” 
Załącznik nr 5 „Oświadczenie użyczenia samochodu”  
Załącznik nr 6 „Oświadczenie osoby dowożącej” 


