
załącznik 1 ZESTAWIENIE KOSZTÓW PRZEJAZDÓW REALIZOWANEGO PROJEKTU W RAMACH 
PROGRAMU „PROJEKTOR – wolontariat studencki” 

 

..................................................  NR UMOWY nr  ...................... /............. / 2012 
 
 
 
 
 

Lp. Data Trasa przejazdu 
Środek 

transportu 

Ilość km 

(sam.osobowy) 

Stawka za 

kilometr* 

Kwota 

do zwrotu 

wg pkt 10 

porozumienia* 

Cena 

jednego 

biletu 

Ilość biletów 
Kwota do 

zwrotu 

Potwierdzam 

pobyt 

(dyrektor szkoły) 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

  OGÓŁEM         

* wypełnia FUNDACJA ROZWOJU WOLONTARIATU 
od 14 listopada 2007 r. obowiązują następujące stawki: - pojemność silnika do 900 cm3 stawka = 0,5214 zł za km; - pojemność silnika powyżej 900 cm3 stawka = 
0,8358 zł za km. 

 
Dojazd na zajęcia odbył się samochodem marki  ..................................  nr rejestracyjny .........................................  pojemność silnika  ..........................  
 
W przypadku podróżowania PKS/PKP do powyższego zestawienia należy dołączyć bilety za przejazdy. 
 
Po zaakceptowaniu, proszę o przesłanie pieniędzy na konto bankowe 
Właściciel  .....................................................................................................................................  
Adres właściciela rachunku (zgodny z informacjami banku)  .........................................................................  
Nr konta bankowego  ........................................................................................................................  
 
 
 

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

 Podpis lidera 

(nazwisko i imię lidera projektu)        (rodzaj projektu /  nr projektu) 



 
 

Zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Wolontariuszy podczas realizacji 
programu „PROJEKTOR - wolontariat studencki” 

 

1. Zwrot kosztów podróży z uczelni/miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zadania. 

1.1. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom zwrot kosztów podróży do 150km w obie strony w przypadku projektów systematycznych (3 wyjazdy).  

W przypadku projektów wakacyjnych i feryjnych, zwrot kosztów podróży jest niezależny od ilości kilometrów. 

1.2. Zwrot kosztów przejazdu odbywa się na podstawie dostarczonych biletów oraz potwierdzonego przez Dyrektora szkoły „Zestawienia kosztów przejazdów”. Podróż 

musi odbywać się w klasie 2 pociągu osobowego lub pośpiesznego, autobusem kursowym lub autobusem pospiesznym komunikacji publicznej. Lider ma obowiązek 

prawidłowo wypełnić „Zestawienie kosztów przejazdów” oraz dołączyć do niego bilety, uporządkowane i spięte wg daty i trasy przejazdu. Liczba biletów musi zgadzać 

się z liczbą wolontariuszy realizujących projekt. Pieniądze zwracane są na konto Lidera projektu na podstawie dołączonych biletów. W przypadku zagubienia biletów, 

Lider ma obowiązek potwierdzić koszt i trasę przejazdu na stacji PKP lub PKS. Kserokopie biletów, oświadczenia wolontariuszy i dyrekcji szkół o poniesionych kosztach 

podróży nie są dowodami księgowymi i nie będą uwzględniane przy rozliczeniu. 

1.3. W przypadku przejazdu grupy wolontariuszy prywatnym samochodem, przysługuje pokrycie kosztów przejazdu w wysokości 50% kosztów ustalanych na podstawie 

odrębnych przepisów (Dz. U. 2002 nr 236, poz. 1990), przy czym kwota ta stanowi koszty przejazdu całej grupy i nie może być większa niż 120 PLN. 

2. Materiały niezbędne do realizacji projektu. 

Przystępując do realizacji wybranego projektu, studenci-wolontariusze mogą liczyć na dofinansowanie kosztów zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej 

realizacji projektu. Wysokość dotacji: 151zł brutto. Środki finansowe mogą być przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych, sprzętu 

sportowego itp. Lider zamawia niezbędne materiały poprzez internetową bazę projektów. W przypadku gdy niezbędne do realizacji projektu materiały nie są tam 

dostępne, Lider może zakupić brakujące materiały poza internetową bazą projektów. W tym celu jest zobowiązany do pobrania faktury VAT wystawionej na Fundację 

Rozwoju Wolontariatu w Lublinie. Pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 444 131, Lider otrzyma dane potrzebne do wystawienia faktury VAT (NIP, adres, pełna nazwa 

Fundacja Rozwoju Wolontariatu). Na wniosek Lidera, potrzebne materiały mogą zostać również zakupione przez Regionalnego Koordynatora Programu (RKP) i odebrane 

w jego siedzibie. 

3. Termin rozliczenia. 

Lider zobowiązany jest dostarczyć rozliczenie finansowe projektu (tj. wypełnione „Zestawienie kosztów przejazdów” wraz z biletami oraz ewentualne faktury za zakup 

materiałów) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia projektu. Zwrot kosztów na konto Lidera następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia. 

4. Rachunek bankowy. 

Lider zobowiązany jest podać w „Zestawieniu kosztów przejazdów” i/lub na odwrocie faktur VAT stanowiących potwierdzenie zakupu materiałów niezbędnych do 

realizacji projektu: numer rachunku bankowego wraz z adresem właściciela rachunku, na który organizatorzy przekażą zwrot kosztów podróży i wydatków poniesionych 

na materiały dydaktyczne. Jeśli Lider nie posiada własnego konta w banku, podaje inny rachunek (np. rodzica, innego wolontariusza biorącego udział w projekcie). 

Podanie właściwego imienia, nazwiska i adresu właściciela rachunku jest warunkiem przelania pieniędzy. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 444 131. 


