
 

 

Projekt „Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z 
chorobami nowotworowymi” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 

środków budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

  

 
Regulamin składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu Grupy Docelowej Pacjentów 
- projektu realizowanego w ramach konkursu pn.: „Realizacja regionalnego programu 
zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u 
osób z chorobami nowotworowymi” nr RPWP.06.06.01-30-0028/19 realizowanym 
przez Wielkopolskie Centrum Onkologii, w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie 

aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Działania 6.1 
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Osi 
Priorytetowej 6 Rynek pracy, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego) 

 
§1 

1. Celem zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w dostępie do świadczeń 
oferowanych w Programie dla uczestników z terenu województwa wielkopolskiego - 
organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu (po zaakceptowaniu przez Kierownika 
Projektu wniosku) do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego 
lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym 
obszarze, a w przypadku uzasadnionych potrzeb grupy docelowej (np. koszt 
dojazdów dla osób niepełnosprawnych) także ze środków transportu prywatnego (w 
szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 
poniesionego do w/w wysokości lub wyczerpania posiadanych środków.  

2. Liczba środków ograniczona - pierwszeństwo mają osoby z uzasadnionymi 
potrzebami oraz te u których miejsce zamieszkania jest najbardziej oddalone od 
miejsca udzielania świadczenia – nie mniej niż 50 km drogą publiczną.  

3. Osoby chcące skorzystać z ww. zwrotu pobierają ze strony www.psgp.info.pl 
formularz wniosku o zwrot kosztów dojazdu, wypełniają go a następnie przekazują 
drogą mailową (podpisany skan) lub drogą pocztową do Biura Projektu. 

4. Przesłany wniosek zostaje przekazany do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu (KP). 
5. Jeżeli wniosek jest kompletny i zostanie zaakceptowany przez KP, pracownik biura 

skontaktuje się z osobą wnioskującą co do sposobu dostarczenia dokumentów 
stanowiących podstawę zwrotu (np. bilet PKP). 

6. Wnioski niekompletne będą odsyłane do uzupełnienia. 
7. Informacja o możliwości składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu zamieszczona 

jest na stronach Programu (tj. www.psgp.info.pl). 
8. Listy rekrutacyjne złożonych wniosków tworzone będą według kolejności zgłoszeń.  

 
§2 

Przypadki nieprzewidziane w/w Regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez 
Kierownika Projektu. 

 

http://www.psgp.info.pl/
http://www.psgp.info.pl/
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WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
Beneficjent: Wielkopolskie Centrum Onkologii 
Tytuł projektu: „Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i 
powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” 
Numer projektu: RPWP.06.06.01-30-0028/19 
 
Należy zaznaczyć X przy właściwej formie wsparcia:  

 Udział w programie zdrowotnym – usługa medyczna 

 Szkolenie/kurs …………………………………………. 

Dane osobowe wnioskodawcy 
(prosimy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanymi literami) 

Imię i nazwisko uczestnika: 

Adres zamieszkania: 

Telefon: 

Nazwa świadczenia zdrowotnego, z którego udzieleniem 
wiąże się konieczność dojazdu  uczestnika projektu - 
zgodna z wykazem stawek jednostkowych 

 usługa medyczna 

 szkolenie /kurs 

Czy jest Pan/i osobą z niepełnosprawnościami?*  □ Odmowa  □ Tak □ Nie 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie nas o swoich potrzebach, umożliwi to 
przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę podczas udzielania świadczeń. 

 Proszę o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu (i z powrotem) z miejsca zamieszkania do miejsca udzielania świadczenia 
w ramach Programu tj. : 

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

(nazwa i adres placówki udzielającej świadczenia) 

 
Dojazd w dniu: 

Odległość z miejsca zamieszkania do miejsca  
docelowego:…………………..km 

 
Szacowany koszt brutto dojazdu (tam i z powrotem)……………………………PLN 

Podróż odbędę środkiem transportu: 
 PKP II klasa 
 PKS 
 Transport własny*  
 Transport inny* (podać jaki)…………………………………. 

* Zwrot kosztów dojazdu transportem własnym lub innym jest dopuszczalny tylko w przypadkach uzasadnionych 
specjalnymi potrzebami osoby wnioskującej.  
Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie wyboru tej formy transportu wraz z kalkulacją jego kosztów. 

 

Zwrot kosztów proszę wypłacić: 
 przelewem na konto w (nazwa Banku):……………………………………….. 

Nr konta:  __ __--__ __ __ __--__ __ __ __--__ __ __ __--__ __ __ __--__ __ __ __--__ __ __ __ 
 przekazem pocztowym na adres podany we wniosku. 

 
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.  

 

…………………………….                                          ………………………………………… 
(data)      (czytelny podpis kandydata) 


