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ZARZĄDZENIE Nr L4l2018
Dyrektora Reg ionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

w Kielcach z dnia 27 sierpnia 2018 r.

W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW POOROZY
HONOROVVYM DAWCOM KRWI

Dyrektor Regionalnego Centrum Knryiodawstwa i Knryiolecznictwa w Kielcach na podstawie
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia t997 r. o publicznej służbie knłi (t.j. Dz. łJ. 2017
Nr 1371) zarządza, co następuje:

§1

1. Zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizaryjnej publicznej słuzby krwi
przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki w pełnej lub
niepełnej donacji.

2. W Regionalnym Centrum Knruiodawstwa i Knruiolecznictwa w Kielcach pobór krrrui

odbywa się w siedzibie RCKIK, Oddziałach Terenowych RCKIK (OT): w Końskich,
Sandomierzu, Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Stałych Punktach
poboru knłli.

§2

Zwrot kosztów przejazdu pzysługuje w wysokości odpowiadającej kosztom przejazdu
z miejsca zamieszkania knruiodawcy do najbliższego punktu poboru knrui, o którym
mowa w § 1 pkt 2 następującymi Środkami transportu: kolej (pociąg osobowy II
klasa), autobus, minibus, miejscowa komunikacja zbiorowa - najkrótszą drogą na
podstawie okazanych biletów, faktur, paragonów, lub rachunków. Przedstawiony
dokument potwierdzająry dojazd do punktu poboru krwijest zatrzymywany i stanowi
podstawę do wypłaĘ za przylazd oraz w tej samej kwocie za powrót knłiodawry do
miejsca zamieszkania.
Knruiodawcom koaystającym z własnego Środka transpoftu przysługuje zwrot kosztów
przejazdu najkrótszą drogą wg przejechanych kilometrów. Taryfikator odpłatności za
pzejechane kilometry stanowi Załączniknr L.

W przypadku gdy miejsce zamieszkania knruiodawcy znajduje się poza województwem
Świętokrzyskim lub poza powiatem, w którym znajduje się Oddział Terenowy RCKIK,
ustala się ryczałt miejski, a w przypadku braku miejscowej komunikacji zbiorowej
odpłatność za przejechane kilometry liczona jest od najbliższego dworca do punktu
poboru knłi.

§3

Zobowiązuje pracowników RCKiK w Kielcach do weryfikacji odległości między
miejscem zamieszkania a najbliższym punktem poboru krwi (weryfikacja ze strony

1,

3.



internetowej www.mapa.targeo.pl) oraz zgodności daĘ przejazdu

poboru.

2. Rea l izacj ę zarządzen ia Dyrektor RCKi K powieza :

a) W siedzibie RCK|K w Kielcach - pracownikom wskazanym

Księgowego.
b) W Oddziałach Terenowych i Stałch Punktach Poboru

wskazanym pzez Kierowników OT, Kierownika DDIP.

s4
UchyliĆ Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 2t marca 2016 r.

§5

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 1 wzeŚnia 2018 r.

Do wiadomości:

1. Dział Finansowo-Księgowy.
ż. Dział Dawców i Pobierania.
3. OddziaĘ Terenowe.
4. Dział Administracyjno-Techniczny.
5. Dział Marketingu i Sprawozdawczości.
6. ala

na biletach z datą

pzez Głównego

pracownikom
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do Zarządzenia nr 14120 18
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Taryfikator kwot zwrotu kosztów podróży wg kilometrów

Data obowiazvwania od 1września 2018 r.
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