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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

dla Uczestników Szkolenia „NGO bez barier” 

 

1. O refundację kosztów za przejazd tam- i z powrotem na zajęcia w ramach szkolenia „NGO 

bez barier” mogą ubiegać się Uczestnicy Szkolenia w projekcie pt. „Lubelscy Liderzy 

Dostępności na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz 

Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  

2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikom Szkolenia, zamieszkałych poza miejscem 

realizacji zajęć, za przejazd najtańszym środkiem komunikacji publicznej. 

3. Refundacja kosztów za przejazd następuje na nr konta bankowego wskazanego przez 

Uczestnika Szkolenia. 

4. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany dostarczyć Zaświadczenie Przewoźnika o najniższym 

koszcie biletu uprawniającego do przejazdu z miejsca zamieszkania na zajęcia.  

5. W przypadku wykorzystywania przez Uczestnika Szkolenia prywatnego samochodu na 

potrzeby dojazdów na zajęcia, należy dostarczyć kserokopię prawa jazdy i dowodu 

rejestracyjnego pojazdu, oświadczenie (przejazd samochodem prywatnym użyczonym lub 

prowadzonym przez inną osobę).1 

6. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu składany jest na formularzu udostępnionym przez 

Realizatora Projektu.  

7. Realizator Projektu ma prawo sprawdzić wiarygodność danych dot. poniesionych kosztów 

za dojazd na zajęcia podanych przez Uczestnika Szkolenia. 

8. Zwrot kosztów za przejazd będzie refundowany Uczestnikom Szkolenia do wyczerpania 

środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w projekcie.   

 

Załączniki: 
1. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu 
2. Zaświadczenie Przewoźnika 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 1 

WNIOSEK O ZWROT 

KOSZTÓW DOJAZDU  

Nr …..…/NGO bez barier/KD/2022 

Wpłynęło dnia: …………………………………………… 

Podpis pracownika: ……………………………………… 

dla Uczestników Szkolenia „NGO bez barier” 

w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, realizowanego z dotacji 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein 

i Norwegię w ramach Funduszy EOG 

 
Ja, …………………………………………………………………. niżej podpisany/a wnioskuję o refundację 

kosztów dojazdu tam- i z powrotem na trasie: 

z ………………………………………………………… do: ………………………….…………………………………..  

w dniach …………………………………………………. (łączna liczba dni …………………….) na zajęcia w 

ramach szkolenia „NGO bez barier”:  

Środek transportu: …………………………………………………………………….. 

Do wniosku załączam: 

□ Potwierdzenie od przewoźnika. 

□ Jeden komplet biletów tam- i z powrotem. 

□ Kopie - dowodu rejestracyjnego samochodu, prawa jazdy, umowy użyczenia samochodu 

(gdy nie jest się właścicielem) 
 
Wnioskowana łączna kwota do zwrotu za przejazdy: ……………………….. PLN  

Proszę o przekazanie należnej kwoty na mój rachunek bankowy nr: 

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

Oświadczam, ze zapoznałem/łam się z zasadami refundacji kosztów dojazdu na zajęcia 

określonymi w Regulaminie Zwrotu Kosztów Dojazdu. 

 

 

………………………………………… 

  

………………………………………. 

Miejscowość, data  Podpis Uczestnika Projektu 
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Kwota do wypłaty (PLN):  

Zatwierdził do wypłaty (data, podpis): ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

Miejsce na wklejenie biletów komunikacji publicznej/prywatnej 
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                                                                                                            ........................................ 

Miejscowość, data 

 

  ......................................... 

     Pieczęć przewoźnika 

 

 

ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU 

 

 

Zaświadcza się, że najniższa cena biletu normalnego uprawniającego do przejazdu w jedną 

stronę na trasie: z ….…….…………………………………… do …………………………………………………… 

wynosi ………...............………… PLN. 

Zaświadczenie wydaje się na prośbę …………………………………………………………………………….. 

Uczestnika Szkolenia „NGO bez barier” w ramach projektu pt. „Lubelscy Liderzy Dostępności 

na START”, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 

finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  

 

 

                      ……………………………….……………………………………… 

                        Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

 

 

 


