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Załącznik do zarządzenia nr 10/2017 Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
27 stycznia 2017 roku 

 

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU OSOBOM NIEBĘDĄCYM  

PRACOWNIKAMI 

W PROJEKTACH REALIZOWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU W RAMACH 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER) 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Uczestnicy projektów realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zwany 

dalej Uniwersytetem, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(zwanego dalej PO WER, a projekt realizowany w ramach PO WER zwany dalej 

projektem), niebędący pracownikami Uniwersytetu, mogą ubiegać się o przyznanie 

wsparcia towarzyszącego w formie zwrotu kosztów: 

1) dojazdu na miejsce realizacji formy wsparcia, 

2) zakwaterowania podczas realizacji formy wsparcia, 

o ile ww. koszty zostały ujęte w  katalogu kosztów  kwalifikowalnych w ramach PO WER. 

Katalog kosztów, o którym mowa, powinien zostać opracowany i opublikowany przez 

Instytucję Pośredniczącą (IP) jako załącznik do regulaminu konkursu, w ramach którego 

realizowane są ww. projekty. 

2. Udzielanie wsparcia towarzyszącego, o którym mowa w ust. 1 realizowane jest zgodnie 

z zasadami dokonywania wydatków ze środków publicznych, o których mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 

z późn. zm.). 

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne 

z zapisami regulaminu konkursu, w ramach którego realizowany jest projekt, nie będzie 

to naruszać ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast 

niezgodnych z regulaminem konkursu postanowień obowiązywać będzie odpowiedni 

zapis regulaminu konkursu.  

4. Oceny kwalifikowalności wydatku, o której mowa w § 2 ust. 2 dokonuje Kierownik 

projektu. 

5. Ostateczna decyzja w sprawie przeznaczenia środków na przyznanie wsparcia, które jest 

unormowane w niniejszym Regulaminie oraz wydatkowania środków tego wsparcia 

należy do dysponenta środków. 
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§ 2. Zwrot kosztów dojazdu na terenie Polski – postanowienia ogólne 

 

1. Uznanie wydatku, poniesionego na koszty dojazdu za kwalifikowany w ramach PO WER 

oraz jego refundacja są dokonywane: 

1) z uwzględnieniem zasad określonych w regulaminie konkursu (wraz 

z załącznikami, w tym standardem opisanym w § 1 regulaminu konkursu), 

w ramach którego realizowany jest projekt, 

2) na podstawie dokumentu, który potwierdza poniesienie danego wydatku. 

2. Do podstawowych warunków kwalifikowalności wydatku należą w szczególności: fakt 

poniesienia wydatku, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej 

i prawa krajowego, jego niezbędność do realizacji celów projektu, jego związek 

z realizacją projektu, dokonanie tego wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny 

i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument księgowy 

o równoważnej wartości dowodowej.  

3. Zwrot kosztów dojazdu powinien być uzasadniony przez uczestnika projektu zgodnie 

z zasadami konkursu, w ramach którego realizowany jest projekt. 

4. Zwrotowi mogą podlegać koszty dojazdu w obrębie jednej miejscowości, jeżeli odległość 

od miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia wymaga od uczestnika 

korzystania z lokalnej komunikacji, chyba że zapisy regulaminu konkursu stanowią 

inaczej. 

5. Szczegółowy zakres dokumentów, które stanowią podstawę zwrotu kosztów dojazdu 

określa regulamin udziału w projekcie i jest zgodny z zapisami regulaminu konkursu. 

Minimalny zakres dokumentów wymagany od uczestników ubiegających się o zwrot 

kosztów dojazdu na miejsce realizacji wsparcia, określone w regulaminie konkursu 

i z powrotem reguluje odpowiednio § 3 i 4 niniejszego Regulaminu.   

 

§ 3. Zwrot kosztów dojazdu na terenie Polski środkami komunikacji publicznej 

 

1. Zwrot kosztów wydatków faktycznie poniesionych na dojazd środkami komunikacji 

publicznej nastąpi pod warunkiem złożenia w Biurze projektu:  

1) druku Wniosku o zwrot kosztów dojazdu – komunikacja zbiorowa, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 

2) biletów autobusowych, kolejowych lub innej komunikacji zbiorowej. Załączone  do 

rozliczenia bilety dokumentują przejazd w obie strony, na trasie z miejsca 

zamieszkania do miejsca realizacji formy wsparcia i z powrotem, powinny być 

imienne bądź należy je opisać czytelnie imieniem i nazwiskiem Uczestnika. Definicję 

formy wsparcia oraz miejsca realizacji formy wsparcia określa regulamin konkursu. 

2. Uczestnik projektu może przedstawić do rozliczenia bilety jednorazowe bądź bilety 

okresowe. Niedopuszczalne jest refundowanie kosztów dojazdu uczestnikowi projektu za 

dni, w których wsparcie nie miało miejsca, w tym soboty, niedziele oraz podczas 
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usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku wyliczania wydatku kwalifikowanego 

związanego z kosztami dojazdu w oparciu o bilet okresowy (np. miesięczny) a nie 

w oparciu o sumę wartości biletów dziennych lub jednorazowych, należy się kierować 

racjonalnością ponoszonego wydatku1. 

 

§ 4. Zwrot kosztów dojazdu na terenie Polski samochodem prywatnym 

 

1. Zwrot kosztów wydatków poniesionych na dojazd samochodem prywatnym nastąpi do 

wysokości ceny biletu komunikacją zbiorową II klasy2, według stawki obowiązującej dla 

odległości między miejscem realizacji formy wsparcia a miejscem zamieszkania, pod 

warunkiem złożenia w Biurze projektu:  

1) druku Wniosku o zwrot kosztów dojazdu – samochód osobowy, którego wzór stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 

2) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu, w którym osoba ubiegająca się o zwrot 

figuruje jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu, 

3) w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zwrot nie posiada własnego samochodu – 

oświadczenie właściciela pojazdu o użyczeniu go osobie ubiegającej się o zwrot, na 

czas obejmujący okres udziału w formie wsparcia. Oświadczenie zawiera co najmniej: 

dane właściciela, dane osoby użytkującej pojazd, nr rejestracyjny, markę, model 

pojazdu i podpis właściciela. 

2. W przypadku wyliczania wysokości wydatku kwalifikowanego związanego z kosztami 

dojazdu w oparciu o cenę biletu okresowego (np. miesięcznego), należy kierować się 

zasadami, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Kierownik projektu ma obowiązek indywidualnego rozpatrywania wniosku o zwrot 

kosztów dojazdów prywatnym środkiem transportu uczestników projektu w każdym stanie 

faktycznym. Należy w szczególności rozważyć, czy wydatek dotyczący refundacji 

kosztów dojazdu prywatnym środkiem transportu jest racjonalny i efektywny z punktu 

widzenia realizacji projektu oraz zgodny z budżetem projektu i obowiązującym 

standardem, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 

4. W przypadku gdy Uczestnik projektu był dowożony samochodem przez inną osobę, 

uznaje się, że Uczestnik nie poniósł kosztu i dlatego wydatek nie może zostać 

sfinansowany z budżetu projektu.  

5. Nie refunduje się kosztów:  

1) faktur/paragonów za paliwo,  

2) opłat parkingowych;  

3) opłat za korzystanie z dróg płatnych (autostrad). 

                                                           
1 Oznacza to, że w sytuacji udzielania wsparcia przez dany okres np. wsparcie trwające miesiąc i przy założeniu że koszt 
biletu okresowego jest niższy niż suma kosztu biletów jednorazowych, możliwa jest refundacja kosztu do wysokości całego 
biletu (tj. nawet gdy bilet miesięczny umożliwia uczestnikowi przejazdy w pojedyncze dni, w których wsparcie nie miało 
miejsca, np. soboty i niedziele), gdyż będzie to wydatek racjonalny i efektywny. 
2 Tabela opłat przewozowych za bilety jednorazowe bądź okresowe (tygodniowe/miesięczne) - z uwzględnieniem ulgi 
ustawowej 49%, jeśli dotyczy. 
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§ 5. Zwrot kosztów dojazdu za granicą 

1. Uczestnicy projektów, o których mowa w § 1 pkt. 1, wyjeżdżający za granicę, są 

zobowiązani do złożenia w Biurze projektu wniosku o wyjazd za granicę na wzorze 

udostępnionym przez biuro danego projektu. Uczestnik składa wniosek najpóźniej na 15 

dni roboczych przed terminem wyjazdu pod rygorem braku uzyskania zgody na wyjazd. 

Po podpisaniu wniosku przez Kierownika projektu, Dziekana bądź osoby przez niego 

wyznaczonej, jest on przedstawiany do akceptacji Prorektora ds. Nauki i Współpracy 

z Zagranicą. Do wniosku należy dołączyć korespondencję, zaproszenie lub inne 

dokumenty potwierdzające konieczność wyjazdu zagranicznego. 

2. W przypadku udziału we wsparciu oferowanym w projekcie poza granicami kraju, 

uczestnik może otrzymać: 

1) zwrot kosztów zakwaterowania i utrzymania za granicą 

2) zwrot kosztów transportu 

3) pokrycie kosztu ubezpieczenia 

4) zwrot/pokrycie innych kosztów zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie 

konkursu. 

3. Dla uczestników kierowanych za granicę w celach naukowych, dydaktycznych 

i szkoleniowych, maksymalne stawki pokrycia kosztów utrzymania i zakwaterowania 

regulowane są rozporządzeniem właściwego ministra.  

4. Uczestnikowi przysługuje pokrycie kosztów, opisanych w ust. 2 pkt 1, o ile są one zgodne 

z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, oraz na zasadach określonych w ww. katalogu. 

Uczestnikowi przysługuje możliwość ubiegania się o zaliczkę na pokrycie ww. kosztów. 

Rozliczenie zaliczki lub pełny zwrot poniesionych kosztów będzie następować po 

powrocie i na podstawie dokumentów wymaganych regulaminem projektu w Biurze 

projektu. 

5. Koszt noclegu jest rozliczany zgodnie z regulaminem konkursu, w jednej z poniższych 

form: 

1) na podstawie realnie poniesionego kosztu, udokumentowanego rachunkiem 

hotelowym, potwierdzeniem zapłaty, umową najmu lub innym dokumentem 

o równoważnym znaczeniu. Ww. dokument musi być wystawiony imiennie na 

uczestnika lub zawierać jego dane osobowe w treści, 

2) na zasadzie ryczałtu (w formie stypendium dla osoby kierowanej za granicę), bez 

konieczności okazywania dokumentów. 

6. Rozliczenia wyjazdu należy dokonać w terminie do 14 dni od powrotu z zagranicy 

w Biurze projektu, chyba że regulamin projektu stanowi inaczej.  

7. Po złożeniu wniosku na wyjazd, osoba wyjeżdżająca powinna ustalić z Kierownikiem 

projektu lub pracownikiem Działu Współpracy z Zagranicą sposób przejazdu do miejsca 

docelowego. Uczestnik może we własnym zakresie wyszukać i wskazać odpowiednie dla 

siebie połączenie. Wszystkie bilety lotnicze oraz kolejowe muszą być zakupione za 

pośrednictwem biura podróży wyłonionego przez Uniwersytet w drodze przetargu. Bilety 
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autokarowe i promowe uczestnik kupuje samodzielnie i dostarcza do Biura projektu 

fakturę / bilet do refundacji. § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

8. Bilet lotniczy zakupiony bez pośrednictwa biura podróży wyłonionego przez Uniwersytet, 

w przypadku gdy rezerwacje i płatności dokonywane są przez Internet, a dokumenty 

drukowane są samodzielnie przez kupującego, zostanie zrefundowany pod warunkami 

określonymi przez Dział Współpracy z Zagranicą, o ile spełnia zasadę efektywności 

kosztowej. 

9. Dopuszcza się możliwość refundowania kosztów przejazdu podczas podróży służbowej 

samochodem prywatnym na uzasadniony szczególnymi okolicznościami wniosek osoby 

delegowanej, złożony przed rozpoczęciem podróży służbowej. Za szczególne 

okoliczności uważa się zwłaszcza przypadki gdy: 

1) nie ma możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej, 

2) podróż jednym samochodem odbywa kilku uczestników i spowoduje to umniejszenie 

ogólnych kosztów podróży, 

3) uczestnik nie może podróżować komunikacją publiczną ze względu na ograniczenia 

zdrowotne. 

10. Do zwrotu kosztów dojazdu stosuje się odpowiednio § 2 niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu osobom 
niebędącym pracownikami w projektach realizowanych przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – KOMUNIKACJA ZBIOROWA 

/ minimalny wzór / 

Ja niżej podpisany/a: 

……............................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

Oświadczam, że poniosłem/am koszty dojazdu i niniejszym wnioskuję o ich zwrot. 

A. Trasa: 
z: 
…………………………………………………..……………………………………………....….……….…  

(dokładny adres zamieszkania)  
do:  
…………………………………………………..……………………………………….……………………. 

(adres miejsca realizacji wsparcia)  

B. Przebieg codziennej trasy 

 w przypadku gdy trasa przez cały okres realizacji wsparcia jest niezmienna – wystarczy wypełnić raz 

 jeśli miejsca realizacji wsparcia są różne – należy wypełnić dla każdego dnia 
 

DATA 
(jeśli 
dotyczy) 

WYJAZD POWRÓT KWOTA 
brutto/dzień 

miejscowość, ulica godzina miejscowość, ulica godzina 

      

      
 

C.  Środek transportu - komunikacja publiczna: 

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

Okres od: …………………..…..…………… do: ………………….…..…………, tj.: ……………………….….. dni  
(DD-MM-RRRR)    (DD-MM-RRRR)                          (liczba dni roboczych) 

                            

D. Załączony dowód poniesienia kosztu3  

 

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

E. Uzasadnienie dla zwrotu kosztów dojazdu4 

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

F. Źródło finansowania: ……………….. 

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

DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

Decyzja Kierownika projektu 

Zgoda na zwrot kosztów doj azdu: TAK / NIE 

Kwota zwrotu: …………………………. PLN 

                                                           
3 Zwrot nastąpi na podstawie niniejszego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi poniesione koszty (bilet jednorazowy/bilet 
miesięczny/paragon). Wybrana opcja dojazdu powinna uwzględniać efektywność kosztową. 
4   Należy wypełnić tylko, jeśli dojazd odbywa się na trasie krótszej niż 50 km. Jeśli dojazd jest realizowany na trasie powyżej 50 km, wówczas 
pole może pozostać puste. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu osobom 
niebędącym pracownikami w projektach realizowanych przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – SAMOCHÓD OSOBOWY 

/ minimalny wzór / 

Ja niżej podpisany/a: 

……............................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

Oświadczam, że poniosłem/am koszty dojazdu i niniejszym wnioskuję o ich zwrot. 

A. Trasa: 

z: …………………………………………………..……………………………………….……………….…  
(dokładny adres zamieszkania)  

do:  

…………………………………………………..……………………………………….…………….……… 
(adres miejsca realizacji wsparcia)  

B. Przebieg codziennej trasy 

 w przypadku gdy trasa przez cały okres realizacji wsparcia jest niezmienna – wystarczy wypełnić 

raz 

 jeśli miejsca realizacji wsparcia są różne – należy wypełnić dla każdego dnia 
 

DATA 

(jeśli 

dotyczy) 

WYJAZD POWRÓT KWOTA 

brutto/dzień 
miejscowość, ulica godzina miejscowość, ulica godzina 

      

      
 

C.  Dane pojazdu (marka, pojemność silnika, nr rejestracyjny) 

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

D. Okres od: …………………..……..……… do: ……………….……....……, tj.: ……………………….…….….. dni  
                       (DD-MM-RRRR)    (DD-MM-RRRR)                  (liczba dni roboczych) 

E. Uzasadnienie dla zwrotu kosztów dojazdu należy wskazać, dlaczego przejazd na staż odbywał się samochodem 

prywatnym 

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

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

F. Źródło finansowania: ……………….. 

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

DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU 

 

Decyzja Kierownika projektu 

Zgoda na zwrot kosztów dojazdu: TAK / NIE 

Kwota zwrotu: …………………………. PLN 


