
 

Projekt ”Wejdź na rynek pracy z POWERem” 

 

 

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w projekcie  

„Wejdź na rynek pracy z POWERem” 

1. Zwrot kosztów przysługuje wszystkim jego uczestnikom korzystającym ze środków transportu 

publicznego i obejmuje następujące elementy projektu: 

 Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb uczestnika, 

 Pośrednictwo pracy,  

 Szkolenia zawodowe.  

2. Wysokość zwrotu jest równa najniższej kwocie, za jaką uczestnik jest w stanie pokonać drogę 

od miejsca swojego zamieszkania do miejsca odbywania zajęć najtańszym środkiem 

transportu publicznego. 

3. Organizator projektu zwraca uczestnikowi koszty związane z dojazdami na/z miejsca 

odbywania zajęć do miejsca zamieszkania na wniosek uczestnika (zał. 1).  

4. Podstawą wypłaty jest udokumentowanie kosztów przejazdu na podstawie oświadczenia 

przewoźnika o kosztach przejazdu (zał. 2) na danej trasie (przed każdą formą wsparcia). 

5. Zwrot kosztów dojazdu następuje do 14 dni od zakończenia przez Uczestnika udziału w 

projekcie. 

6. Organizator zastrzega sobie możliwośd 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. 

7. Organizator projektu zastrzega, iż zwrot kosztów za bilet miesięczny przysługuje uczestnikowi 

w wysokości równej cenie biletu imiennego liniowego. Bilety miesięczne będą rozliczane tylko 

za okres od dnia rozpoczęcia kursu do dnia jego zakończenia (niezależnie od długości trwania 

wykupionego biletu) 

 

 

Zapoznałem/am się       .......................................                      ....................................... 

                                                  Data                                                     Podpis 
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WNIOSEK o ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU w projekcie  

 
„Wejdź na rynek pracy z POWERem” 

 
 
 
……………………………………………………………     ……………………………………………… 
Imię i nazwisko         Data i miejsce  
 
 

…………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
 
 

    
 

Wnoszę o zwrot kosztów przejazdu na: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w terminie:  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
w wysokości: 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
za ………………….dni. 
 
Wnioskowaną kwotę  
 proszę przekazad na rachunek bankowy nr: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 odbiorę osobiście w dniu i miejscu wskazanym przez Organizatora 
 
 
 

Pouczony(a) o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeo wynikającym z art. 76 Ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oświadczam, że ww. kwotę wydatkowałem na 

przejazdy związane z uczestnictwem w projekcie realizowanym przez Humaneo. 
 
 

 

………………………………………………………………………………………… 
Czytelny podpis 
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……………………………………………………………………   …….……………………………………………… 

Imię i nazwisko         Data i miejsce  
 
 
…………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
 
 

…………………………………………………………………… 
 

 

 

Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu*  

 

Oświadczam, że koszt przejazdu na trasie z: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(miejsce zamieszkania uczestnika) 

 
 

do  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (miejsce zajęć) 

 

w jedną stronę (bilet normalny) wynosi 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………… 

pieczęć firmowa i podpis przewoźnika 

 

 

 

*Koszt dojazdu dotyczy najtańszego przejazdu na danej trasie 

 


