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WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ KOSZTÓW PODRÓŻY  

w ramach projektów „STAŻE NA START” i „STAŻE NA START II…” realizowanych w latach 2018-2021 

1. W ramach projektów „STAŻE NA START…” i „STAŻE NA START II…”Stażyści/stki mają możliwość uzyskania 
dofinansowania kosztów podróży, pod warunkiem, że Staż będzie realizowany w odległości powyżej 50 km 

od miejsca zamieszkania (zameldowania, tj. miejsca stałego pobytu) uczestnika/czki Stażu. 

2. Dofinansowanie kosztów podróży jest dobrowolne i następuje na podstawie wniosku (wniosek P lub 

wniosek S) złożonego przez Studenta/kę. Jest realizowane jako refundacja wydatku poniesionego  

i udokumentowanego przez Studenta/kę. 

3. Przyznanie zwrotu kosztów podróży jest możliwe jeżeli dotyczy dni, w których Student/ka nie uczestniczy  

w zajęciach realizowanych na Uczelni, a Jego/Jej przyjazd wynika z harmonogramu realizacji Stażu. 
Jednocześnie dojazd środkami publicznymi na Staż (wniosek P lub wniosek S) może być finansowany, 

jeżeli w ramach Projektu nie jest udzielane dofinansowania do zakwaterowania. Natomiast w przypadku 

rozliczeń dojazdów komunikacją miejską – MPK (wniosek M) można otrzymać dofinansowanie do 
zakwaterowania. 

4. Wniosek o dofinansowanie kosztów dojazdu do wskazanego miejsca realizacji Stażu wraz z wymaganymi 
dokumentami należy dostarczyć w terminie do 3 dni roboczych, po zakończeniu miesiąca którego 

rozliczenie dotyczy, do Biura Projektów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  
ul. Komandorska 118/120, pok. 308E, 53-345 Wrocław, w godz. 9.00-15.00. 

5. Dofinansowanie kosztów dojazdu może nastąpić na podstawie: 

 udokumentowanego biletami przejazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego  

np. PKP lub PKS, II klasa – z wyłączeniem MPK – (wniosek P), 

 rozliczenia przejazdu własnym środkiem transportu w przypadku braku transportu publicznego 

(wniosek S), 

 udokumentowanego przejazdu zbiorowymi środkami transportu miejskiego – MPK (wniosek M). 

6. W przypadku rozliczenia dojazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego (wniosek P), 
zwrot kosztów podróży następuje na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na przejazd do miejsca 

odbywania Stażu. 

7. Zalecany jest zakup biletów miesięcznych oraz z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w zakresie zmiany 
terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na wypadek nieoczekiwanych sytuacji. Koszty podróży 

samolotem na terenie kraju nie są kwalifikowane. 

8. Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu zbiorowymi środkami transportu publicznego: 

 Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży (P), 

 Bilety zbiorowej komunikacji transportu publicznego np. PKP, PKS na odwrocie podpisane imieniem  

i nazwiskiem (najlepiej przypięte zszywaczem do kartki A4). 

9. W przypadku rozliczenia dojazdu własnym środkiem transportu (wniosek S), następuje w oparciu  

o aktualną cenę biletu na trasie z miejsca zamieszkania do wskazanego miejsca odbywania Stażu  

i z powrotem, pod  warunkiem, iż odległość w jedną stronę wynosi ponad 50 km. Ta forma dojazdu 
możliwa jest jedynie w sytuacji, kiedy system środków transportu na danym terenie nie umożliwia 

żądanego połączenia.  

10. Wymagane dokumenty w przypadku rozliczenia przejazdu własnym środkiem transportu: 

 Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży (S), w którym należy przedstawić potwierdzenie faktycznej 

ceny biletu zbiorowego transportu publicznego np. PKP lub PKS, II klasa,  

 Potwierdzeniem prawidłowości podanej ceny biletu powinno być: oświadczenie przewoźnika, iż bilet na 

danej trasie kosztuje określoną kwotę lub aktualny wydruk cenowy ze strony internetowej przewoźnika 
np. PKP lub PKS.  

http://www.cwb.ue.wroc.pl/
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 11. W przypadku rozliczenia dojazdu zbiorowymi środkami transportu miejskiego – MPK  (wniosek 

M), zwrot kosztów podróży następuje jednorazowo na podstawie faktycznie poniesionych wydatków na 

przejazd do miejsca odbywania Stażu po zakończeniu realizacji całości Stażu. 

12. Przewidziana kwota zwrotu za dojazd komunikacją miejską – MPK wynosi do 90,00 PLN w przypadku  

2 miesięcy (120 h) Stażu i do 150, 00 PLN w przypadku 4 miesięcy (360 h) Stażu. 

13. Zalecany jest zakup biletów miesięcznych lub semestralnych MPK .  

14. Wymagane dokumenty w przypadku przejazdu zbiorowymi środkami transportu miejskiego- MPK: 

 Wniosek o dofinansowanie kosztów podróży zbiorowymi środkami transportu miejskiego – MPK (M), 

 Wydruk ze strony internetowej MPK kosztu biletu miesięcznego, semestralnego lub 

jednorazowego/minutowego (kwota będzie zwracana proporcjonalnie do okresu rozliczenia), 

 Wyciąg bankowy z konta Studenta/ki potwierdzający poniesioną opłatę za bilet/ bilety. 

15. Realizator Projektu informuje, iż rozliczenie dojazdu następować będzie po przedłożeniu wszystkich 

wymaganych dokumentów, na podane przez Studenta/kę konto bankowe. Rozliczenia dokonywane są 
jedynie w formie przelewu bankowego. 

http://www.cwb.ue.wroc.pl/

