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Regulamin składania wniosków o zwrot kosztów dojazdu Grupy Docelowej 

Pacjentów - projektu realizowanego w ramach konkursu pn.: „ Realizacja 

programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w 

makroregionie zachodnim” nr POWR.05.01.00-00-0004/18-00/77/2018/762 

realizowanym przez Wielkopolskie Centrum Onkologii wraz z partnerami: 

Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz 

Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka, w ramach osi priorytetowej V. 

wsparcie dla obszaru zdrowia programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (POWR) 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne. 

 

§1 

1. Celem zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w dostępie do świadczeń 

oferowanych w Programie dla uczestników z terenu całego makroregionu 

zachodniego - 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.wco.pl/ppns 

formularz wniosku o zwrot kosztów dojazdu, wypełniają go a następnie przekazują 

drogą mailową (podpisany skan) lub drogą pocztową do Biura Projektu. 

 

http://www.wco.pl/ppns
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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 

będzie na stronach Programu (tj. www.wco.pl/ppns) w zakładce „Gdzie się zbadać”, 

Formularz wniosku oraz Regulamin składania wnioskw w zakładce „Filmy i materiały 

dla pacjentów” oraz dodatkowo o możliwości wnioskowania o zwrot kosztów dojazdu 

informowani będą podczas szkoleń pracownicy POZ. 

8. Listy rekrutacyjne złożonych wniosków tworzone będą według kolejności zgłoszeń.  

 

 

§2 

 

Przypadki nieprzewidziane w/w Regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez 

Kierownika Projektu. 

http://www.wco.pl/ppns

