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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU  
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§ 1 Informacje ogólne 
1. Projekt  „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020” jest współfinansowany  ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. Projekt realizowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii (Lider) we współpracy z 
Warszawskim Uniwersytetem  Medycznym i Fundacją My Pacjenci (Partnerzy). 

2. W ramach projektu pn. „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020” przewiduje się zwrot kosztów 
przejazdu dla około 80% Uczestników Projektu  w ramach następujących form wsparcia: 

a. Konsultacja kardiologiczna  
b. Konsultacja kardiologiczna krewnego 

3. Zwrot kosztów przejazdu został przewidziany w celu zapewnienia równości dostępu do projektu 
osobom z grup docelowych, w tym również osobom z  niepełnosprawnościami, które zamieszkują poza 
miejscem realizacji Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (siedziba Narodowego Instytutu Kardiologii, 
Alpejska 42, Warszawa). 

 
§ 2 Zasady zwrotu kosztów przejazdu 

1. Zwrot kosztów podróży przysługuje Uczestnikom Projektu mającym miejsce zamieszkania, poza 
granicami administracyjnymi m. st. Warszawy i  zamieszkującym obszar woj. mazowieckiego i 
łódzkiego, którzy zostali skierowani do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Narodowym 
Instytucie Kardiologii przez  jednostki Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizujące projekt. 

2. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje Uczestnikowi Projektu  po każdej wizycie (maksymalnie 3 wizyty)  
w Narodowym Instytucie Kardiologii związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami 
przedstawionymi  w ust. 1 po złożeniu wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu jest do pobrania na stronie projektu 
sercunaratunek.pl  oraz u osoby upoważnionej podczas wizyty w AOS. 

3. Zwrot kosztów dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania Uczestnika projektu do Narodowego 
Instytutu Kardiologii (ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa) i z powrotem. Zwrot kosztów możliwy jest 
tylko za te przejazdy, których obecność na wizycie została poświadczona podpisem na “Oświadczeniu 
lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym”. 

4. Wniosek należy złożyć u osoby upoważnionej w dniu wizyty w Narodowym Instytucie Kardiologii lub 
przesłać do Biura Projektu wciągu 7 dni roboczych od odbycia wizyty na adres:  

Biuro Projektu KORDIAN 
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia I Promocji Zdrowia 
Narodowy Instytut Kardiologii 
ul. Niemodlińska 33, 04-635 Warszawa, pok. 234 

5. Niezłożenie wniosku w terminie o którym mowa w ust. 5  jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania 
się o zwrot kosztów dojazdu. 

6. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności wniosku o którym mowa w ust. 2, Biuro Projektu 
zatwierdza i dokonuje wypłaty środków na rachunek bankowy Uczestnika Projektu podany we 
wniosku. 
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7. Złożenie nieprawidłowo wypełnionego wniosku, prowadzić może do znacznego opóźnienia w wypłacie 
zwrotu kosztów przejazdu lub braku wypłaty zwrotu kosztów. 

8. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania zwrotu kosztów przejazdu, o ile nie 
posiada środków finansowych na koncie projektu „Sercu na Ratunek. Program KORDIAN 2020”.  W 
takim przypadku zwrot kosztów przejazdu zostanie niezwłocznie wypłacony w momencie otrzymania 
środków od Instytucji Pośredniczącej. 

9. Biuro Projektu  ma prawo sprawdzić wiarygodność danych przedstawionych przez Uczestników 
Projektu weryfikując informacje podane we wniosku. 

10. Wysokość kwoty zwrotu kosztów przejazdu zależy od odległości miejsca zamieszkania pacjenta  oraz 
środka transportu.  

11. Zakłada się zwrot zryczałtowanej wysokości: 
a. stawka 80 zł brutto na osobę, za przejazd w obie strony środkiem transport publicznego 

(pociąg/autobus).  
b. Stawka 100 zł brutto na osobę za przejazd w obie strony samochodem osobowym w 

odległości do 150 km od Narodowego Instytutu Kardiologii  
c. Stawka 120 zł brutto na osobę za przejazd w obie strony samochodem osobowym w 

odległości powyżej 150 km od Narodowego Instytutu Kardiologii 
 

§ 3  Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.07.2020r 
2. Zwrot  kosztów przejazdu będzie realizowany zgodnie z zasadami finansowania wydatków 

ponoszonych w projektach współfinansowanych ze środków EFS oraz założeniami projektu „Sercu na 
Ratunek. Program KORDIAN 2020”. 

3. Uczestnik Projektu, ubiegający się o zwrot kosztów przejazdu, jest zobowiązany do respektowania 
zasad niniejszego regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Lider Projektu, w porozumieniu z 
Instytucją Pośredniczącą. 

5. Beneficjent projektu zapewnia sobie prawo do zmiany regulaminu. 
 
 
Załączniki : 
Załącznik nr 1- Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do Poradni Kardiologicznej w Narodowym Instytucie 
Kardiologii dla osób spoza granic administracyjnych m.st. Warszawy 
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załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu  

dla Uczestników Projektu POWR.05.01.00-00-0024/18 
 

          
 

Wniosek o  zwrot kosztów przejazdu do Poradni Kardiologicznej  
w Narodowym Instytucie Kardiologii   

dla osób spoza granic administracyjnych m. st. Warszawy 
 
Oświadczam, że poniosłam/em koszty w związku przejazdem na konsultację kardiologiczną w 
Narodowym Instytucie Kardiologii w ramach Ambulatoryjnej Opieki  Specjalistycznej. 
 

 
Do wypłaty …………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. ……………………………..…………………………………..………………… 
Data i podpis Koordynatora Projektu Data i czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 
UWAGA:  Prosimy o staranne wypełnienie wniosku i pozostawienie go w dniu wizyty w Narodowym Instytucie Kardiologii  
lub przesłanie drogą pocztową w ciągu 7 dni roboczych od daty wizyty na adres: 
 
Biuro Projektu KORDIAN 
Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia 
Narodowy Instytut Kardiologii 
ul. Niemodlińska 33, 074-635 Warszawa 
z  dopiskiem na kopercie „KORDIAN 2020” 

 
Nazwisko i  imię: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
 uczestnik projektu                                      krewny uczestnika projektu 
 
Data wizyty w poradni: ….…………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
 I wizyta   II wizyta   III wizyta 
 
 
Przejazd w obie strony na trasie:  z ………………………………………………………………………………………………………………… 
do Narodowego Instytutu Kardiologii, ul. Alpejska 42, Warszawa 
 
Środek transportu: 
 
 pociąg/autobus 
 
Do wypłaty: 80 zł  
 

 
 samochód osobowy (odległość 
do 150km od NIKard) 
Do wypłaty: 100 zł  
 

 
  samochód osobowy (odległość powyżej  
150km od NIKard) 
Do wypłaty: 120 zł  
 

 
Proszę o przekazanie zryczałtowanej kwoty przejazdu na moje konto w banku (nr konta): 
 
Bank ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nr konta ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


