
 
Załącznik nr 7 - Zasady zwrotów kosztów dojazdu Uczestnika Projektu z / do Dziennego Domu 

Opieki Medycznej w Ciechanowie 
 

Zwrot kosztów dojazdu 

 

1. Uczestnik projektu (pacjent) lub jego Opiekun może ubiegać się o zwrot kosztów 

dojazdu do/z Dziennego Domu Opieki Medycznej w Ciechanowie. 

2. Uczestnik projektu lub jego Opiekun zgłasza w formie pisemnej kierownikowi DDOM, 

iż będzie sam organizował transport z miejsca zamieszkania do DDOM oraz/lub po 

zajęciach z DDOM do miejsca zamieszkania. 

3. Na wniosek Uczestnika projektu lub jego Opiekuna, złożony na koniec miesiąca 

kalendarzowego, następnie po jego weryfikacji przez Kierownika DDOM lub 

Koordynatora Projektu, następuje zwrot poniesionych przez niego kosztów dojazdu 

(na podstawie ilości przejechanych km, rozliczanych stawką 0,8358 zt/km) na trasie: 

miejsce zamieszkanie -> DDOM oraz /lub DDOM-> miejsce zamieszkania. 

4. Zwrot kosztów za przebyte trasy będzie określany na podstawie najkrótszej trasy, 

wyznaczonej za pomocy aplikacji Google Maps umożliwiającej dotarcie pacjenta do 

DDOM oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, z dokładnością do 0,5 km. 

5. Dopuszcza się fakultatywne (na życzenie) korzystanie z transportu oferowanego przez 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie, jednakże winno to zostać zgłoszone 

kierownikowi DDOM   z 1-dniowym wyprzedzeniem. 

6. Trasa przejazdu wraz z dystansem będzie ustalana z Koordynatorem Projektu (lub 

kierownikiem DDOM) oraz zostanie przedstawiona Uczestnikowi / Opiekunowi. 

7. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje uczestnikowi za dni, w które korzystał z 

darmowego transportu zapewnionego przez Dzienny Dom Opieki Medycznej w 

Ciechanowie. 

8. Miesięczny zwrot kosztów dojazdu będzie wyliczany na podstawie listy obecności 

uczestnika w DDOM oraz przebytych tras opisanych w pkt. 4. 

9. Zwrot następuje na wskazany przez Uczestnika/Opiekuna rachunek bankowy w ciągu 14 
dni od zatwierdzenia wniosku. 

10. W przypadku braku środków na realizacje tego zadania (z uwagi na terminy wypłat 

dofinansowania ze środków RPO WD) termin zwrotu poniesionych kosztów może 

zostać wydłużony do 30 dni o czym Uczestnik/Opiekun zostanie poinformowany. 

11. Nie są zwracane koszty dojazdu na szkolenia organizowane dla Opiekunów 

pacjentów, jak również nie są zwracane koszty dojazdów na wizyty i konsultacje 

lekarskie i inne zdarzenia, które będą miały miejsce w trakcie trwania pobytu 

Uczestnika w DDOM. 



 
 


