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Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6*/osobą 

zależną*projektu  

„Program Aktywizacji Młodych” 

1. Imię i nazwisko Uczestnika/czki projektu ………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Numer PESEL: …………………………………………….numer telefonu ………………………………………………………….. 

4. Nr osobistego rachunku bankowego: …………………………………………………………………………………………....... 

5. Dane osoby, której dotyczy zwrot kosztów (dziecka do lat 6*/dziecka niepełnosprawnego do lat 

7*/osoby zależnej)* 

a)  imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………………........... 

b) data urodzenia…………………………………………….PESEL: ……………………………………………………………………….. 

 

*niepotrzebne skreślić 

NR wniosku 

Oświadczam, że w okresie od …………………………..…..……….. do ……………………….………..…….. uczestniczyłem/am   

w ………… (wpisać liczbę dni szkolenia) dniach szkolenia oraz poniosłem/am koszty w związku z zatrudnieniem 

opiekuna* / świadczeniem usług przez przedszkole*/żłobek* lub inną instytucję uprawnioną do sprawowania 

opieki nad dzieckiem do lat 6/osobą zależną* : 

 

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

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

                                   (imię i nazwisko opiekuna dziecka bądź nazwa instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad dzieckiem/osobą zależną) 

 

Proszę o zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 6*/dzieckiem niepełnosprawnym do lat 7*/osobą zależną*w 

wysokości:  

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

           (liczba dni szkolenia)                                 (ilość godzin)                                 (stawka  godzinowa /max. 2,60 zł/h)                             (kwota wnioskowana)  
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Do składanego wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6/dzieckiem 

niepełnosprawnym do lat 7  dołączam: 

 Oświadczenie Uczestnika projektu o dochodach* 

 Kserokopię aktu urodzenia dziecka* 

 Kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy)* 

 Kserokopię umowy oraz rachunek lub fakturę za pobyt dziecka do lat 7 w instytucji 

opiekuńczej (za każdy miesiąc) z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” 

(imię i nazwisko, podpis UP) wraz z dowodem dokonania zapłaty rachunku/faktury 

(za każdy miesiąc) z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i 

nazwisko, podpis UP)* 

 Kserokopię umowy cywilnoprawnej z opiekunem oraz rachunek (za każdy miesiąc)     

z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, podpis UP) 

wraz z dowodem dokonania zapłaty rachunku (za każdy miesiąc) z dopiskiem 

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, podpis UP)* 

 

Do składanego wniosku o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dołączam: 

 Oświadczenie Uczestnika projektu o dochodach* 

 Kserokopię dowodu osobistego osoby zależnej* 

 Kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej lub 

zaświadczenie lekarskie, że osoba zależna wymaga ze względu na stan zdrowia lub 

wiek stałej opieki* 

 Kserokopię umowy oraz rachunek lub fakturę za pobyt osoby zależnej w instytucji 

opiekuńczej (za każdy miesiąc) z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” 

(imię i nazwisko, podpis UP) wraz z dowodem dokonania zapłaty rachunku/faktury 

(za każdy miesiąc) z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i 

nazwisko, podpis UP)* 
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 Kserokopię umowy cywilnoprawnej z opiekunem oraz rachunek (za każdy miesiąc)      

z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, podpis UP) 

wraz z dowodem dokonania zapłaty rachunku (za każdy miesiąc) z dopiskiem 

„Potwierdzam za zgodność z oryginałem” (imię i nazwisko, podpis UP)* 

 

 

 

 

 

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

      Miejscowość, data                                    Podpis Uczestnika projektu 

 

 

 

 

*właściwe zaznaczyć 

 

 

POUCZENIE 

1. Zwrot przysługuje za każdą godzinę udziału Uczestnika Projektu w poszczególnych działaniach projektowych 

(potwierdzoną listami obecności), nie może jednak przekroczyć  2,60 zł brutto/godzinę lekcyjną. 

2. Okres poniesionych kosztów musi się pokrywać z okresem  udziału Uczestnika Projektu w poszczególnych 

działaniach projektowych. 

3. Zwrot nie przysługuje za dni nieobecności na zajęciach. 

4. Zwrot przysługuje w wysokości uzgodnionej w zawartej umowie, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym 

mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko, na opiekę, 

którego poniesiono koszty, w danym miesiącu.  

 


