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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

 

dotyczy realizacji projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów 

złośliwych szyjki macicy i piersi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 

 

§ 1 Słownik terminów 

1.  Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o następujących pojęciach, należy przez nie rozumieć:  

a) Uczestnik projektu/osoba - oznacza osoby, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie,  

tj. mogą zostać objęte Programem profilaktyki raka szyjki macicy skierowanym do kobiet w wieku 25 do 59 

lat oraz  programem profilaktyki raka piersi - kobiety w wieku od 50 do 69 lat  

b)  Beneficjent – Województwo Lubuskie/Departament Ochrony Zdrowia 

 

§ 2 Informacje ogólne 

 

1. W ramach projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki 

nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi, przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na badania dla 

uczestników projektu w zakresie: 

a) profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia). 

b) profilaktyki raka piersi (mammografia), 

2. Zwrot kosztów dojazdu na badania można otrzymać na podstawie biletów/biletu lub oświadczenia 

dotyczącego korzystania z samochodu na ten cel do maksymalnej wysokości 30 zł. (ryczałt) 

3. Koszty dojazdu na badania są zwracane tylko do równowartości biletów środkami transportu publicznego 

II klasy (PKS, PKP, MZK i inne) na danej trasie w maksymalnej wysokości do 30 zł. 

4. W przypadku dojazdu na badania samochodem, kosztem kwalifikowalnym są wydatki na paliwo w wysokości 

odpowiadającej cenie biletu, o którym mowa w § 2, pkt 3. Koszt dojazdu liczony jest jako dwukrotność ceny 

biletu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania w maksymalnej wysokości do 30 zł. 

5. Zwrot środków kosztów dojazdu dokonywany jest wyłącznie na konto bankowe uczestnika projektu w 

terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. 

 

§ 3 Warunki wypłaty środków 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu na badania mogą otrzymać osoby, wykonały badanie profilaktyczne w kierunku 

profilaktyki raka piersi lub i/lub raka szyjki macicy w ramach: 

• Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, 
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• Program Profilaktyki Raka Piersi, 

finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. 

2. Badanie powinno zostać wykonane w poradni ginekologicznej i/lub pracowni badań diagnostycznych (w 

przypadku mammografii) znajdujących się na terenie województwa lubuskiego, które wykonują badania w 

ramach programów wymienionych w pkt. 1. 

3. W celu potwierdzenia wykonania badania uczestnik wypełnia „Zaświadczenie o wykonaniu badania” 

(załącznik nr 1 do Regulaminy), i przekazuje do potwierdzenia osobie wykonującej badanie. 

4. W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdy na badanie uczestnik projektu/osoba badana zobowiązana jest 

dostarczenia wypełnionych dokumentów tj.:  

• Zaświadczenie o wykonaniu badania,  

• Formularz rekrutacyjny,  

• Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na badania  

do Beneficjenta projektu na adres: Województwo Lubuskie/Departament Ochrony Zdrowia, ul. 

Podgórna 7, 65-056 Zielona Góra. 

 

5. Uczestnik projektu/osoba badana zobowiązana jest załączyć do „Wniosku o zwrot kosztów dojazdu na 

badanie” bilety przejazdu tam i z powrotem, z dnia w którym wykonano badanie. Dopuszcza się również 

zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania 

i z powrotem, okazując bilet jedynie w jedną stronę. Dotyczy to sytuacji, w których bilet można zakupić 

bezpośrednio przed podróżą. Wówczas wypłacana jest dwukrotność wartości jednego biletu. 

6. Złożenie dokumentów niekompletnych spowoduje brak wypłaty zwrotu kosztów dojazdu. 

7. W przypadku zagubienia biletu, zwrot kosztów dojazdu na badanie nastąpi po oświadczeniu osoby badanej 

o cenie biletu za przejazd komunikacją publiczną z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania 

(załącznik nr 1). 

     

    § 4 Postanowienia końcowe 

 

1.   Uczestnik projektu ubiegający się o zwrot  kosztów dojazdu, zobowiązany jest do respektowania zasad 

niniejszego regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Beneficjent. 

3. Lider projektu zapewnia sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go do 

wytycznych związanych z realizacją projektu. 
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Załącznik nr 1 

 
 
 

Zaświadczenie o wykonaniu badania, 
 
 

Pani ……………………………………………………………………………………………………………………. 
     Imię i nazwisko 

 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

w dniu ……………………………….. wykonała badanie profilaktyczne finansowane ze środków NFZ w ramach 

programów profilaktycznych w zakresie profilaktyki raka piersi i szyjki macicy:  

 

Zaznaczyć właściwe: 

 

 

1. Cytologię 

 

2. Mammografię         

 

 

 

         ………………………………………. 

         Pieczątka  

         podmiotu wykonującego badanie 
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Załącznik nr 2 
Wniosek uczestnika projektu/osoby badanej o zwrot kosztów dojazdu  

w formie przelewu na konto bankowe 
 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………, 

PESEL: …………………………………………………………………………………………………………………………….., 

przedkładam dokumenty uprawniające do zwrotu kosztów za dojazd na badania w zakresie:   (zaznacz właściwe X) 

a) profilaktyka raka piersi (mammografia)     , 

b) profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia) 

 w dniu …………………………  w ………………………………………………………………………………………………..., 

                                                                              (podać nazwę i adres miejsca wykonania badania) 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 pn. „Cytologia, 

mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi 

 
 Zwrot kosztów dotyczy przejazdu na trasie: 
  
………………………………………………… -   …………..…………………………………  

 

Oświadczam, że moim środkiem transportu jest:    (zaznacz właściwe X) 

1)  

a) samochód   

Oświadczam, że koszt przejazdu (według taryfy przewozowej komunikacji publicznej) na ww. trasie  

w jedną stronę (bilet normalny) wynosi ………………….. zł.  

(Uwaga: zwrot kosztów podróży samochodem przysługuje w wysokości dwukrotności ceny  

biletu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania) 

b) PKS/PKP/MZK lub inne 

Oświadczam, że koszt przejazdu (według taryfy przewozowej komunikacji publicznej) na ww. trasie 

w jedną stronę (bilet normalny) wynosi ………………….. zł.  

Do niniejszego wniosku załączam wykorzystane bilety/bilet zgodnie z § 3, pkt 5 Regulaminu. 

 

(Uwaga: w przypadku przedłożenia biletu w jedną stronę zwrot kosztów dojazdu przysługuje  

w wysokości dwukrotności ceny biletu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania, jednak nie więcej niż 30 zł). 

 

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y, iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.  

 

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Miejscowość, data                       Czytelny podpis uczestnika   

         projektu/osoby badan 

  

Potwierdzam wykonanie przelewu w wysokości ……………………………………………………..zł, jako zwrot 

kosztów dojazdu na badanie. 
 
       …………………………………………………. 

       Data i podpis osoby dokonującej przelewu 
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Załącznik nr 3 
 

Formularz rekrutacyjny 
do projektu: 

„Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi -  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, 
Działanie 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i 

bezpiecznych miejsc pracy 

I. Dane personalne uczestnika projektu: (wypełnić drukowanymi literami) 

Imię:   

Nazwisko:   

Data urodzenia:  
 
 

Pesel:  
 
 

Adres zamieszkania  
 

Ulica:   

N budynku:   

Nr mieszkania:   

Kod pocztowy:   

M iejscowość:   

Gmina:   

Powiat:   

Województwo:   

Osoba 

zamieszkująca 

teren wiejski:  

Tak:                 
Nie:  

Telefon 

kontaktowy:  

 

 

Adres e-mail :  

 

 

Wykształcenie:  
Zaznaczć X  
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□   ISCED 0  Wykształcenie niższe niż  podstawowe  

  

 □  ISCED 1  Podstawowe  

Wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej  
  

 □  ISCED 2  Gimnazjalne  

Wykształcenie na poziomie szkoły gimnazjalnej  
  

□   ISCED 3  Ponadgimnazjalne         

Wykształcenie na poziomie szkoły średniej  (np.  l iceum, l iceum 
profi lowane, technikum,  technikum  uzupełniające, zasadnicza 
szkoła  zawodowa)  

  

□   ISCED 4 Policealne       

Wykształcenie na poziomie szkoły średniej ,  które jednocześnie  
nie jest wykształceniem wyższym  
  

 □  ISCED 5-8  Wyższe  

Wykształcenie na poziomie szkoły   wyższej  

 

II. Aktualny status zatrudnienia uczestnika projektu: 

Oświadczam, że:  

 

1.  Jestem osobą pracując ą,  
Tak 

Nie  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

w tym:   (wypełniają osoby pracujące)              we właściwym miejscu zaznaczyć :  X  

w MMŚP (mikro, małe,  średnie przedsiębiorstwa) :  
 

 

w dużym przedsięb iorstwie –  pow. 250 os.:  
 

 

w administracj i  samorządowej:  
 

 

w administrac j i  pozarządowej:  
 

 

w administracj i  rządowej:  
 

 

prowadzącą własną działalność gospodarczą:  
 

 

inne:  
 

 

 

1.2 

 

Rodzaj wykonywanego zawodu: ………………………………………………………………………………… . .  

 

 

 

 

1.3 

 

Miejsce zatrudnienia* (nazwa firmy i  adres : )…………………………… …………… …………………… ……. .  

 

……………………………… …………… ……………………………… …………… ……………………………… …………… ………………………. .  
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we właściwym miejscu zaznaczyć :  X  

 

2.  

Jestem osobą bezrobotną, zarejestrowaną w ewidencji  w Urzędu Pracy:    

 

w tym: 

-  długotrwale bezrobotną (zarejestrowaną w Urzędzie Pracy pow. 12 m -

cy:  

 

3. Jestem osobą bezrobotną, niezarejestrowaną w ewidencji  Urzędu Pracy :   

 

w tym: 

-  długotrwale bezrobotną:  

 

 

4. 
Jestem osobą  bierną zawodowo 1 

 

 

 

III. Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu  

Oświadczam, że: 

Przynależę do mniejszości  narodowe 2j  lub etnicznej 3,  jestem 

migrantem 4,  osobą  obcego pochodzenia 5 

       Tak 

       Nie 

Odmowa podania    

informacji  

Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem dostępu do 

mieszkań  

     Tak 

     Nie  

Jestem osobą  z  niepełnosprawnościami 6  

(wymagana kopia orzeczenia o niepełnosprawności )  

 

     Tak 

     Nie 

 Odmowa podania            

informacji  

Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

 

     Tak 

     Nie 

Odmowa podania 

informacji  

 

IV. Deklaracja Uczestnictwa 

Ja, niżej podpisany/-na, deklaruję udział w projekcie pn.: „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet 

trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi realizowanego w ramach 

 
1  Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów 

stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane 
za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące  

działalność  na  własny  rachunek  (w tym  członek  rodziny  bezpłatnie  pomagający osobie  prowadzącej  działalność)  nie  są uznawane za 
bierne zawodowo.  

 
2 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości narodowe to mniejszość: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, 
ukraińska, żydowska 
3 Zgodnie z prawem krajowym mniejszości etniczne to mniejszości: karaimska, łemkowska, romska, tatarska. 
4 Cudzoziemcy na stale mieszkający w danym państwie, obywatele obcego pochodzenia lub obywatele należący do mniejszości 
5 Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy –każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa, bez względu na fakt posiadania lub nie 

posiadania obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodził się poza terenem Polski. 
6 Osoby z niepełnosprawnościami - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r .Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w 

rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) Do formularza 

należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.  
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Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 

6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie 

zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy  

V.           Oświadczenia Uczestnika 

1. Oświadczam, że świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające  z art. 233 (podanie 

nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, 

poz. 553 ze zm.) zawarte w niniejszym formularzu informacje są zgodne z prawdą oraz stanem faktycznym.   

2. Oświadczam, że zostałam poinformowany/a, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

 

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

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Ocena kwalifikowalności uczestnictwa w Projekcie  

(wypełnia Beneficjent/Realizator projektu) 

Uczestnik spełnia kryteria udziału w projekcie :  (zaznaczyć X)           

 

Tak                            Nie  

 

Data i  czytelny podpis osoby weryfikującej  Formularz rekrutacyjny:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………  
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU   (w zakresie danych osobowych)                                

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki 
nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi”, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 
 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy ds. Rozwoju Regionalnego, z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-

507 Warszawa. 

2. Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego -  Lubuskie 2020 w odniesieniu do zbioru pn. 

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych na podstawie: 

a. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego 

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, 

c. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020, 

d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

3. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu: „Cytologia, mammografia do lubuskich kobiet trafia” – 

wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi”  , w szczególności potwierdzenia Kwalifikowalności wydatków, 

udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania beneficjentowi 

realizującemu projekt - Województwo Lubuskie/Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w 

Zielonej Górze oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu: „Cytologia, mammografia do lubuskich 

kobiet trafia” – wsparcie profilaktyki nowotworów złośliwych szyjki macicy i piersi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 tj.: SP ZOZ Przychodnia Dworcowa 

w Gorzowie Wlkp., Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp., SP ZOZ Medkol w Zielonej Górze, Wojewódzka 

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze. 

4. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej lub 

Beneficjenta. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji 

Zarządzającej lub Beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO -Lubuskie 2020. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

6. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę Beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz 

informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

9. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 oraz zakończenia 

archiwizowania dokumentacji. 

10. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.  

11. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 
 
 

…..………………………………………     …………………………………………… 
MIEJSCOWOŚĆ I DATA     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU7 

 
7 W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna. 
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