
                                                 
 

 
„Housing first – najpierw Mieszkanie” 

Projekt wdrożeniowy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18-00 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU  NA SZKOLENIE 

w projekcie „Housing First - Najpierw Mieszkanie”  

POWR.04.03.00-00-071/18-00 

 

§ 1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu (przejazd tam i z powrotem) 

uczestnikom na szkolenie w ramach projektu „Housing First –Najpierw mieszkanie”. 

2. Projekt „Housing First-Najpierw mieszkanie” jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, nr Projektu POWR.04.03.00-00-071/18-00, Działanie 4.3 

Współpraca ponadnarodowa. 

3. Projekt „Housing First-Najpierw mieszkanie” realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im. 

Św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26 A, 50 – 007 Wrocław w partnerstwie z Urzędem Miejskim 

w Gdańsku, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa, Urzędem Miejskim Wrocławia, 

Ogólnopolską Federacją na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności oraz Associao para 

o Estudo e Integrao Psicossocial. 

4. W ramach Projektu uczestnikom szkoleń, których miejsce zamieszkania jest inne niż 

miejscowość, w której odbywa się szkolenie, przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie. 

5. Koszty przejazdów na terenie miejscowości, w której odbywają się szkolenia nie podlegają 

refundacji. 

6. Wybór drogi dojazdu powinien być optymalny, a poniesione koszty racjonalne. 

 

§ 2. Dokumentowanie kosztów dojazdu 

1. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu publicznymi środkami transportu na szkolenie 

niezbędne jest złożenie przez uczestnika szkolenia:  

a. wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (załącznik 1),  

b. wypełnionego Zestawienia kosztów dojazdu na szkolenie (załącznik 2), 

c. kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) najtańszymi publicznymi 

środkami transportu (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS) na danej trasie. 

Bilety muszą dotyczyć tego samego dnia, a godziny świadczyć o udziale uczestnika 

w szkoleniu (o ile godziny są podane), 

d. kopii biletów długoterminowych imiennych (jeśli dotyczy) potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem. Koszt biletu rozliczany będzie odpowiednio za czas udziału w szkoleniu 

(koszt biletu miesięcznego / ilość dni w miesiącu x ilość dni szkolenia). Bilety powinny 

być niezniszczone (czytelne). W przypadku ich nieczytelności organizator nie 

refunduje dojazdu. 
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2. W uzasadnionych przypadkach (np. brak publicznych środków transportu umożliwiających 

dotarcie na szkolenie w wyznaczonych godzinach, problemy zdrowotne) przewiduje się 

możliwość zwrotu kosztu dojazdu samochodem prywatnym, na podstawie stawek 

wynikających z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym. W tym 

przypadku zwrot kosztów będzie możliwy po dostarczeniu przez uczestnika:  

a. wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie (załącznik nr 1),  

b. wypełnionego Zestawienia kosztów dojazdu na szkolenie (załącznik nr 2),  

c. Oświadczenia Uczestnika o korzystaniu z samochodu prywatnego (załącznik nr 3), 

d. Umowy użyczenia samochodu, jeśli Uczestnik nie jest 

właścicielem/współwłaścicielem samochodu (załącznik nr 4),  

e. Oświadczenia kierującego samochodem, jeżeli Uczestnik był dowożony na szkolenie 

(załącznik nr 5), 

f. Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego prawa 

jazdy (załącznik nr 6) 

g. Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego 

dowodu rejestracyjnego (załącznik nr 7). 

3. Uzupełnione dokumenty należy przesłać do 5 dni roboczych po zakończeniu szkolenia 

skanem na adres e-mail: najpierwmieszkanie@tpba.pl a oryginały pocztą tradycyjną na 

adres Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Kołłątaja 26A, 50-007 Wrocław. 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 

2. Zestawienie kosztów dojazdu na szkolenie 

3. Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu prywatnego 

4. Umowa użyczenia samochodu 

5. Oświadczenie kierującego samochodem 

6. Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego prawa jazdy 

7. Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego dowodu 

rejestracyjnego 
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Załącznik nr 1 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE  

w ramach Projektu „Housing First - Najpierw Mieszkanie” 

POWR.04.03.00-00-071/18-00 

 

Ja niżej podpisany/a ..................................................................................................................................  

legitymujący/a się numerem PESEL …………..............................................................................................  

zamieszkały/a ...........................................................................................................................................  
(adres wraz z kodem pocztowym) 

oświadczam, iż dojeżdżałam/em (zaznacz właściwe):  

□ środkiem komunikacji publicznej  

□ samochodem prywatnym  

z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia:  

................................................................................................................................................................... 
(adres miejsca szkolenia) 

W związku z dojazdami na szkolenie poniosłam/em koszt łącznie: ........................ zł. 

Wyżej wymienioną kwotę proszę wpłacić na konto: 

Nazwa banku: .......................................................................................................  

Numer konta: _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _  

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 

………………………….…………………. 

Popis uczestnika szkolenia 

 

Przedkładam dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów dojazdu (zaznaczyć właściwe):  

1. Zestawienie kosztów dojazdu na szkolenie (załącznik nr 2) 

2. Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu prywatnego (załącznik nr 3) 

3. Umowa użyczenia samochodu (załącznik nr 4) 

4. Oświadczenie kierującego samochodem (załącznik nr 5) 

5. Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego prawa jazdy 

(załącznik nr 6) 

6. Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego dowodu 

rejestracyjnego (załącznik nr 7) 

7. Komplet biletów przejazdowych lub kopia biletu długoterminowego imiennego 
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Załącznik nr 2 

Zestawienie kosztów dojazdu na szkolenie 

 

Lp. Data 

szkolenia 

Trasa (miejsce zamieszkania – miejsce 

odbywania spotkań – miejsce 

zamieszkania) 

Łączny koszt 

dojazdu (tam 

i z powrotem)  

Ilość km x stawka  

(w przypadku 

kilometrówki) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Razem   

 

 

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

Podpis uczestnika szkolenia 

 

Akceptujemy do wypłaty uczestnikowi szkolenia kwotę ..................................... zł.  

 

Uwagi:  

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

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

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 

 

……………………………………………. 

Zweryfikował 

………………………….…………………. 

Popis Koordynatora projektu 
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Załącznik nr 3 

Oświadczenie uczestnika o korzystaniu z samochodu prywatnego 

 

Ja niżej podpisany/a 

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

oświadczam, iż w ramach projektu „Housing First-Najpierw mieszkanie” w okresie od 

……................................ do ..................................... dojeżdżałam/em z miejsca zamieszkania tj. 

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

do miejsca szkolenia ................................................................................................ – ………….…....... km  
(adres)         (odległość)  

samochodem marki .........................................................................................................................……… 

o numerze rejestracyjnym ....................................................................................................................... 

z uwagi na brak możliwości skorzystania ze środków komunikacji publicznej.  

 

Proszę poniżej wskazać przyczyny uniemożliwiające korzystanie ze środków komunikacji publicznej:  

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

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

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

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

 

 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 

………………………….…………………. 

Popis uczestnika szkolenia 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                 
 

 
„Housing first – najpierw Mieszkanie” 

Projekt wdrożeniowy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18-00 

Załącznik nr 4  

Umowa użyczenia samochodu 

 

zawarta w dniu ……………………..................................... w ..................................................................... 

pomiędzy: 

……......................................................................................................................................................., 

zamieszkałym/ą ..................................................................................................................................,  

zwanym/ą dalej Użyczającym,  

a  

.............................................................................................................................................................,  

zamieszkałym/ą …………......................................................................................................................., 

zwanym/ą dalej Biorącym do używania. 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki ………........................................................., 

o numerze rejestracyjnym ........................................................................................................... . 

2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od 

jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich.  

3. Użyczający potwierdza, że samochód posiada aktualne badania techniczne i ubezpieczenie OC. 

4. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym, ma sprawne wszystkie zespoły 

i urządzenia.  

§2 

Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu opisany wyżej przedmiot na czas 

trwania Projektu „Housing First-Najpierw mieszkanie”. Po upływie powyższego terminu Biorący do 

używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwań i w stanie niepogorszonym.  

 

§3 

1. Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu.  

2. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot zgodnie z przeznaczeniem i nie odda 

go do używania osobie trzeciej.  

3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu przez cały czas trwania umowy poniesie 

Biorący do używania.  

4. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się 

konieczne w czasie trwania umowy.  
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5. Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu prywatnego powstałych 

w trakcie jego używania do celów wyjazdu na szkolenie.  

§4 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

……………………………………………. 

Użyczający 

………………………….…………………. 

Biorący do używania 

 



                                                 
 

 
„Housing first – najpierw Mieszkanie” 

Projekt wdrożeniowy dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-004/18-00 

Załącznik nr 5 

Oświadczenie kierującego samochodem 

 

Ja niżej podpisana/y ............................................................................................................................  

oświadczam, iż w ramach projektu „Housing First-Najpierw mieszkanie”  

w okresie od ……................................ do .....................................  

dowoziłam/em Uczestnika …………………………………………………….………………………………………………………. 
(imię i nazwisko Uczestnika) 

z miejsca zamieszkania  

……………………………………………………………………..…………………................................................................. 
(adres zamieszkania Uczestnika) 

do miejsca organizacji szkolenia  

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

położonego w odległości ………….…............ km  

samochodem prywatnym (podać markę i model auta) …………………………..………..……………………….…… 

o numerze rejestracyjnym  ................................................................................................................ . 

 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 

………………………………………….…………………. 

Popis kierującego samochodem 
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Załącznik nr 6 

Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego prawa jazdy 

 

Ja niżej podpisana/y ............................................................................................................................  

oświadczam, iż posiadam aktualne uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii ………….………., 

tj. prawo jazdy nr …………………………………………………………………………………………………………………………. . 

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 

………………………………………….…………………. 

Popis kierującego samochodem 
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Załącznik nr 7 

Oświadczenie uczestnika (kierującego samochodem) o posiadaniu aktualnego dowodu 

rejestracyjnego 

 

Ja niżej podpisana/y ............................................................................................................................  

oświadczam, iż dowód rejestracyjny samochodu marki …………………………………………………………………. 

o numerze rejestracyjnym ……….…………………………………………….……………………………………………………….  

potwierdza, iż (zaznaczyć właściwe) 

1. jestem właścicielem/współwłaścicielem samochodu 

2. samochód nie jest moją własnością (korzystam z samochodu na podstawie umowy użyczenia) 

3. samochód posiada aktualne badanie techniczne. 

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

 

……………………………………………. 

Miejscowość i data 

………………………………………….…………………. 

Popis kierującego samochodem 

 


