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Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w ramach projektu 

„Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

W projekcie „Dziś aktywne - jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 Uczestnikom Projektu 

samotnie wychowującym dziecko do lat 7 przysługują zwroty kosztów opieki na prowadzone w 

projekcie szkolenia zawodowe. W projekcie przewidziane są zwroty dla 60% grup szkoleniowych, 

maksymalnie dla 32 Uczestników Projektu. W przypadku, gdy ponad 60% Uczestników szkoleń 

będzie zainteresowana wsparciem, decydować będzie kryterium dochodowe (zaświadczenie o 

dochodach Uczestniczki Projektu oraz zaświadczenia z zakładów pracy osób pozostających we 

wspólnym gospodarstwie domowym). 

 

Kwota zwrotu wynosi max. 10 zł/h szkolenia. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 możliwy 

jest tylko za te godziny zajęć, których obecność na zajęciach została poświadczona podpisem 

Uczestnika Projektu na liście obecności.  

 

Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników Projektu.  

Formularze wniosków są dostępne: 

1.  na stronie internetowej projektu: http://projektyokcjo.pl/dzis-aktywne-jutro-pracujace/ 

2. w Biurze Projektu: Plac Wolności 1, 78-200 Białogard.  

 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu – po każdym miesiącu realizacji szkolenia - do 10 dnia 

kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie.  

 

Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych dokumentach. 

Wnioski składane po terminie i niekompletne dokumenty nie będą brane pod uwagę.  

 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem może nastąpić w formie zwrotu kosztów zatrudnienia 

opiekuna (opiekunem nie może być osoba blisko spokrewniona z Uczestnikiem Projektu, w 

szczególności małżonek i osoba pozostająca ze wspólnym gospodarstwie domowym:  

http://projektyokcjo.pl/dzis-aktywne-jutro-pracujace/
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Osoba w stopniu pokrewieństwa wynikającym z art. 14 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 142, poz. 1514 z późn. zm). Stopień pokrewieństwa wskazany w art. 14 ust. 3 pkt. 1 w/w Ustawy to: małżonek, 

zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie).  

Istnieje również możliwość zwrotu kosztów usług świadczonych przez przedszkole, żłobek lub 

inną instytucję uprawnioną do sprawowania opieki nad dziećmi (miesięczny koszt opłaty za pobyt 

dziecka w przedszkolu, w tym także koszt wyżywienia).  

 

W przypadku zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 z tytułu zatrudnienia opiekuna 

Uczestnicy Projektu powinni przedstawić:  

1. poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7; 

2. udokumentowanie poniesienia kosztów opieki nad dzieckiem w postaci: 

a. kserokopii aktu urodzenia dziecka potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

własnoręcznym podpisem; 

b. kserokopii umowy cywilnoprawnej z opiekunem dziecka potwierdzonej za zgodność z 

oryginałem własnoręcznym podpisem (umowa powinna być zawarta na okres realizacji 

szkolenia zawodowego oraz powinna zawierać stawkę brutto za godzinę opieki); 

c. kserokopii miesięcznych rachunków oraz dowodów zapłaty potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem. 

 

W przypadku zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 z tytułu świadczenia usług przez 

przedszkole, żłobek lub inną instytucję uprawnioną do sprawowania opieki nad dziećmi  

Uczestnicy Projektu powinni przedstawić:  

1. poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7; 

2. udokumentowanie poniesienia kosztów opieki nad dzieckiem w postaci: 

a. kserokopii aktu urodzenia dziecka potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

własnoręcznym podpisem; 
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b. zaświadczenie miesięczne wystawione przez przedszkole, żłobek lub inną instytucję 

uprawnioną do sprawowania opieki nad dzieckiem zawierające: informację o 

sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wysokości kosztów za dany miesiąc, niezaleganiu w 

płatnościach lub zaświadczenie miesięczne o sprawowaniu opieki nad dzieckiem i 

niezaleganiu z płatnościami wraz z kserokopią miesięcznych rachunków oraz dowodów 

zapłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem. 

 

Wypłata zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 nastąpi w terminie 20 dni kalendarzowych 

od daty zakończenia miesiąca, pod warunkiem otrzymania kompletu dokumentów i wpłynięcia na 

konto środków projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie przeznaczonych na pokrycie 

wydatków związanych z rozliczeniem zwrotu kosztów opieki. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 

lat 7 zostanie przekazany na podane we wniosku osobiste konto bankowe lub pocztą na podany we 

wniosku adres. 
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Załącznik nr 1  

do REGULMINU ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” nr POWR.01.02.02-32-0031/15 

 

................................................................................................       ...........................................................  

.................................................................................................        (miejscowość, data) 

          (Imię i nazwisko, adres Uczestniczki Projektu) 

 

 

                                                                                                                               Pole wypełnia pracownik Biura Projektu 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w związku z udziałem w szkoleniach 

zawodowych w ramach projektu „Dziś aktywne – jutro pracujące!” – nr POWR.01.02.02-32-0031/15 w 

ramach Poddziałania 1.2.2 „Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej 

osób młodych”  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 7  

i w okresie od .................................... do ................................... uczestniczyłam w .............. zajęciach 

   (data pierwszych zajęć)                   (data ostatnich zajęć)                                                    (liczba dni zajęć) 

oraz poniosłam koszty w związku z zatrudnieniem opiekuna / świadczeniem usług przez przedszkole, 

żłobek lub inną instytucję uprawioną do sprawowania opieki nad dzieckiem /podkreślić właściwe/. 

Proszę o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 w kwocie: 

…………........ x ……...........……........ x ………………………. = …………................  

    (liczba dni zajęć)                        (ilość godzin)                        (stawka godzinowa (max10 zł/h))             ( kwota wnioskowana)  

 

 

Sposób przekazania środków: 

przelew na konto: nazwa banku: 

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

numer mojego osobistego rachunku bankowego:  

                                

 

NR 
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lub przekaz pocztowy na adres: 

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

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Kserokopię aktu urodzenia dziecka z dopiskiem: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i 

nazwisko, podpis Uczestniczki Projektu). 

2. Kserokopię umowy cywilnoprawnej z opiekunem dziecka, kserokopię miesięcznych rachunków 

oraz dowodów zapłaty z dopiskiem: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, 

podpis Uczestniczki Projektu). 

  

lub: 

1. Kserokopię aktu urodzenia dziecka z dopiskiem: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i 

nazwisko, podpis Uczestniczki Projektu). 

2. Zaświadczenie miesięczne wystawione przez przedszkole, żłobek lub inną instytucję uprawnioną 

do sprawowania opieki nad dzieckiem zawierające: informację o sprawowaniu opieki nad 

dzieckiem, wysokości kosztów za dany miesiąc, niezaleganiu w płatnościach  

lub zaświadczenie miesięczne o sprawowaniu opieki nad dzieckiem i niezaleganiu z płatnościami 

wraz z kserokopią miesięcznych rachunków oraz dowodów zapłaty z dopiskiem: „Potwierdzam za 

zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, podpis Uczestniczki Projektu). 

                                                                                                                  

….……………….………...………………… 

                                                                                                          podpis Uczestniczki Projektu 

 


