
 

 

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+) 

  

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) 


