
 

                                                                                                                                                                  

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ 

dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia dla Uczestników Projektu 

„Akademia zawodowego sukcesu” nr RPSL.07.01.03-24-0155/15 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ 

dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym 

organizowane w Projekcie „Akademia zawodowego sukcesu” nr RPSL.07.01.03-24-0155/15 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu, poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy 

i pozostających bez zatrudnienia. 

2. Szkolenia zawodowe w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Boh. 

Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.  

4. Projekt „Akademia zawodowego sukcesu” realizowany jest na terenie województwa śląskiego 

w okresie 01.09.2016 – 31.08.2017 r.  

 

§ 2 

Warunki zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ 
 dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia 

 
1. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ 

dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym 

w wysokości do 10 zł brutto za godzinę opieki podczas udziału w projekcie. Związku 

z powyższym maksymalna wysokość zwrotu kosztów opieki wynosi 1200 zł brutto podczas 

udziału w szkoleniu zawodowym. Refundacji podlegać będą tylko i wyłącznie wydatki 

ponoszone przez UP w trakcie odbywania przez uczestnika szkoleń zawodowych, w związku 

z koniecznością dyspozycyjności w terminie dostosowanym do całej grupy. 

Liczba uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku 

życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia jest ograniczona i mogą go otrzymać jedynie 

dwadzieścia (20) uczestniczek u których zdiagnozowano specyficzne problemy związane 

z powrotem na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem ( wysokie koszty opieki 

nad dzieckiem, ograniczona mobilność zawodowa wynikająca z opieki nad dzieckiem).Wnioski 

o refundację kosztów będą przyjmowane aż do wyczerpania środków finansowych na ten cel 

w budżecie projektu. 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

2. Uczestnik projektu ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów opieki nad jednym dzieckiem. 

W wyjątkowych przypadkach uczestnik może otrzymać zwrot kosztów opieki nad większą liczbą 

dzieci, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków określonych w niniejszych zasadach 

oraz dostępności środków w budżecie Projektu, przeznaczonych na ten cel.  

 

3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku 

życia może nastąpić w następujących formach: 

 zwrot kosztów zatrudnienia opiekuna (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych 

z Uczestnikiem, w szczególności współmałżonkiem i osób pozostających z Uczestnikiem we 

wspólnym gospodarstwie domowym /Osoba w stopniu pokrewieństwa wynikająca 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, rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie/ – 

koszt wynikający z umów cywilnoprawnych, 

 zwrot kosztów usług świadczonych przez przedszkole/żłobek lub inną instytucję uprawnioną 

do sprawowania opieki nad dziećmi. 

4. Uczestnik projektu, ubiegający się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ 

dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia sam wskazuje osoby sprawujące opiekę. 

Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za opiekuna. 

5. Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników Projektu. Formularze 

wniosków są dostępne na stronie internetowej projektu http://projektyokcjo.pl/akademia-

zawodowego-sukcesu/ oraz w Biurze Projektu: ul. Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała. Wnioski 

należy składać osobiście bądź listownie do Biura Projektu – każdorazowo za każdy miesiąc 

uczestnictwa w kursie – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest składany 

wniosek. 

 

§ 3 

Dokumenty 

 

Koszty zatrudnienia opiekuna 

 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów 

potwierdzających faktycznie poniesione koszty opieki nad dzieckiem przez okres uczestnictwa 

w szkoleniu zawodowym, jednak nie więcej niż 10 zł brutto za godzinę opieki podczas udziału 

w projekcie. Koszty opieki nad dzieckiem zostają wyliczone proporcjonalnie do liczby godzin udziału 

w szkoleniu. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                  

Wymagane dokumenty: 

1) poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów opieki nad 

dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia, 

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy),  
3) kserokopia umowy cywilnoprawnej z opiekunem zawierająca informację za jaki okres 

obowiązuje (okres powinien pokrywać się z okresem uczestnictwa w szkoleniu) tak, aby 

można było zidentyfikować stawkę brutto za godzinę opieki  (z dopiskiem „Potwierdzam 

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

4) kserokopia rachunku/faktury (za każdy miesiąc) z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność 

z oryginałem (imię i nazwisko, podpis UP)”, 

5) dowód dokonania zapłaty rachunku/faktury (za każdy miesiąc) z dopiskiem 

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

 

 

Koszty usług świadczonych przez przedszkole/żłobek lub inną instytucję uprawnioną do 

sprawowania opieki nad dziećmi 

 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot kosztów na podstawie przedstawionych dokumentów 

potwierdzających faktycznie poniesione koszty opieki nad dzieckiem przez okres uczestnictwa 

w szkoleniu zawodowym jednak nie więcej niż 10 zł za godzinę opieki podczas udziału w projekcie. 

Koszty opieki nad dzieckiem zostają wyliczone proporcjonalnie do liczby godzin udziału w szkoleniu 

zawodowym. 

Wymagane dokumenty: 

1) poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów opieki nad 

dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia, 

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy),  
3) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/żłobka lub innej instytucji 

uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi wraz z informacją o wysokości kosztu 

opieki za dany miesiąc oraz informacją o niezaleganiu z płatnością za dany miesiąc ,  

4) umowa o świadczeniu usług przez przedszkole/ żłobek lub inną instytucję uprawnioną do 

sprawowania opieki nad dziećmi, 

5) oświadczenie o braku możliwości zapewnienia innej opieki nad dzieckiem niż 

przedszkole/żłobek lub inna instytucja uprawniona do sprawowania opieki nad dzieckiem 

w trakcie udziału w Projekcie, 

6) kserokopia rachunku lub faktury za pobyt dziecka do 6 roku życia/ dzieckiem 

niepełnosprawnym do 7 roku życia w instytucji opiekuńczej (przedszkole/żłobek itd.) (za 

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

podpis UP)”, 

5)  dowód dokonania zapłaty rachunku/faktury (za każdy miesiąc) z dopiskiem „Potwierdzam 

za zgodność z oryginałem (imię i nazwisko, podpis UP)”. 



 

                                                                                                                                                                  

 

 

§ 4 

Procedura wypłaty zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem 

niepełnosprawnym do 7 roku życia 

 

1. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku 

życia wynikał będzie z rzeczywistej kalkulacji oraz liczby dni, w których Uczestnik był obecny na 

kursie (za dni nieobecności zwrot kosztów nie przysługuje). Niemniej koszt ten nie może 

przekroczyć kwoty 10 zł brutto za godzinę opieki podczas uczestnictwa w kursie przypadającej 

na jednego Uczestnika. 

2. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku 

życia wypłacany będzie w rozliczeniu miesięcznym. Kwota wypłaty w danym miesiącu zależna 

jest od ilości zajęć na których Uczestnik był obecny. 

3. Wypłata zwrotu kosztów opieki następuje po weryfikacji prawidłowości dokumentów 

i zgodności z listą obecności na szkoleniu zawodowym przedstawionych danych na temat 

kosztów opieki w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku o refundację wraz ze wszystkimi 

wymaganymi dokumentami. Uczestnik Projektu powinien złożyć komplet niezbędnych 

i prawidłowo wypełnionych dokumentów w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym odbywało się szkolenie. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą 

prawa do refundacji kosztów opieki. 

4. Wypłata dokonywana jest na osobisty rachunek bankowy uczestnika wskazany przez Uczestnika 

we wniosku o refundację. 

5. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu kosztów 

opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia, które 

wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Realizatora środków na realizację projektu 

„Akademia zawodowego sukcesu”. 

6. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od Uczestnika 

zobowiązany jest on dostarczyć te dokumenty w trybie i terminie ustalonym z Beneficjentem.  

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2016 r. Organizator projektu – O.K. 
Centrum Języków Obcych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego 
regulaminu. Aktualny regulamin organizator umieszczać będzie na podstronie internetowej 
projektu. 

2. O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania dokumentów na 
potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we 
wniosku.  



 

                                                                                                                                                                  

3. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zarząd 
O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o. 

4. Potwierdzeniem przekazania zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem są potwierdzenia transakcji 
z konta Realizatora Projektu, okazywane na żądanie uczestnika projektu.  

 

 
 

Załączniki: 

1) oświadczenie zapoznania się z regulaminem zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem, 
2) wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia/ dzieckiem niepełnosprawnym do 7 
roku życia, 
3) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/żłobka lub innej instytucji uprawnionej do 
sprawowania opieki nad dzieckiem. 


