
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ* 
 W RAMACH PROJEKTU „Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”

§ 1
Informacje wstępne

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  zwrotu  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,
którą  opiekuje  się  osoba  objęta  wsparciem  w  ramach  projektu,  w  czasie  gdy  korzysta
ona z badania kolonoskopowego przeprowadzonego w ramach projektu „Lepiej zapobiegać
niż  leczyć  –  profilaktyka  nowotworu  jelita  grubego”  realizowanego  w  ramach  RPO  WZ
2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy,  Działania 6.8.  Wdrożenie kompleksowych
programów zdrowotnych dotyczących  chorób negatywnie  wpływających  na rynek pracy,
ułatwiających  powroty  do  pracy,  umożliwiające  wydłużenie  aktywności  zawodowej
oraz  zwiększenie  zgłaszalności  na  badania  profilaktyczne,  umowa  o  dofinansowanie
nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 z dnia 18.05.2018 r.

2. Koszty  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  którą  opiekuje  się  uczestnik  projektu,
na podstawie załącznika nr 7.14 Standard i  wysokość dopuszczalnych stawek wybranych
wydatków i usług dla konkursu ogłaszanego w ramach działania 6.8 RPO WZ 2014 – 2020,
w  czasie  korzystania  ze  wsparcia  (badanie  kolonoskopowe)  zwracane  są  w  kwocie
13,00  zł  /  60  min.  (maksymalnie  4  h,  przy  czym  1  godzinę  wsparcia  należy  rozumieć
jako godzinę zegarową, czyli 60 min.).

  

§ 2
Zasady zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną

1. Możliwość  zwrotu  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną  przysługuje  uczestnikom
projektu, którzy zapewnią opiekę osobie niesamodzielnej, w czasie gdy sami będą korzystali
ze wsparcia w ramach projektu. 

2. Dofinansowanie  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną  następuje  na  podstawie
wniosku  o  zwrot  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  złożonego
przez  zainteresowanego  uczestnika  projektu,  oświadczenia  o  sprawowaniu  opieki
nad  osobą  niesamodzielną  oraz  dokumentu  (faktura/rachunek  bądź  umowa  zlecenie
za usługę związaną z opieką). 

3. Uczestnikom  projektu  przysługuje  zwrot  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,
którą  opiekuje  się  osoba  objęta  wsparciem  w  ramach  projektu,  w  czasie  korzystania
z  badania.  Kwota  zwrotu  obejmuje  koszt  opieki  nad  osobą  niesamodzielną  w  okresie
nie dłuższym niż 4 godziny. 

4. Uczestnik projektu podający się badaniu kolonoskopowemu, powinien dostarczyć do biura
projektu  Wniosek  o  zwrot  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  oświadczenie
o sprawowaniu opieki nad osobą niesamodzielną oraz dokument wskazujący na koszt opieki
(fakturę/rachunek bądź umowę zlecenie za usługę związaną z opieką). 

5. Złożenie  niekompletnych  dokumentów,  spowoduje  nie  wypłacenie  przez  Organizatora
zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną. 

6. Zwrot  kosztów  opieki  nad  osobą  niesamodzielną  odbywa  się  po  zakończeniu  danego
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badania,  przelewem  bankowym  na  podane  przez  Uczestnika  projektu  konto  bankowe.
Organizator projektu zastrzega sobie możliwość odmowy wypłat w przypadku wyczerpania
środków przewidzianych w projekcie na tę kategorie wydatku.

7. Warunkiem  zwrotu  kosztów opieki  nad  osobą  niesamodzielną  jest  obecność  uczestnika
projektu na badaniu kolonoskopowym i zapewnienie w tym samym czasie opieki nad osobą
niesamodzielną, nad którą sprawuje opiekę (uczestnik projektu).

8. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.

* Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej  z  podstawowych  czynności  dnia  codziennego.  Do  oceny  stopnia  niesamodzielności
stosowana  jest  Skala  Barthel.  Skala  Barthel  pozwala  na  ocenę  chorego  pod  względem
jego zapotrzebowania na opiekę innych osób. Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności
życia  codziennego  takie  jak:  spożywanie  posiłków,  poruszanie  się,  wchodzenie  i  schodzenie
po  schodach,  siadanie,  ubieranie  się  i  rozbieranie,  utrzymanie  higieny  osobistej,  korzystanie
z toalety,  kontrolowanie czynności  fizjologicznych.  Za osobę niesamodzielną uznaje się  również
dzieci, nad którymi opiekę sprawuje uczestnik projektu.
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