
 

 

…………………………………………………….…………….                                                                             ………..…………….……………..……………………………… 
(imię i nazwisko uczestnika projektu)                                                                                                                                           (miejscowość i data) 

……………………………………….…………………………                                                      
(ulica, nr domu zamieszkania)                                            

……………………………………….………………………………                                   
 (kod pocztowy, miejscowość zamieszkania)                                                                                                              Nr wniosku (Pole wypełnia pracownik Biura Projektu) 

 

W N I O S E K 
o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

 

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w ramach projektu 

„Aktywność kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.02-10-0005/16. 

Oświadczam, że  od dnia ………...……. do dnia ……...……... uczestniczyłem/am w …………….. dniach zajęć z 

warsztatów kompetencji/ szkolenia zawodowego1 organizowanych w ramach projektu „Aktywność 

kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.09-10-0005/16 i w związku z tym poniosłem/am koszty opieki 

nad dzieckiem/osobą zależną*: 

1. …………………………………………………………………………… ……………………………………….… ……………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/osoby zależnej)                          (data urodzenia)                                     (PESEL dziecka/osoby zależnej) 

2. …………………………………………………………………………… ……………………………………….… ……………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/osoby zależnej)                          (data urodzenia)                                     (PESEL dziecka/osoby zależnej) 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………… 
(nazwa placówki/nazwisko i imię osoby sprawującej opiekę) 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………… 
                                                                                                                 (koszt) 

Wnoszę o zwrot poniesionych przeze mnie kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną . Kwotę 

zwrotu proszę przekazać na mój osobisty rachunek bankowy:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………..(Nazwa i oddział banku) 

                                

                                                                                                           (Numer rachunku bankowego) 

W przypadku nie posiadania osobistego rachunku bankowego, należy dołączyć oświadczenie z taką informacją oraz z 
danymi osoby(imię, nazwisko, adres zameldowania) wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego, na które będą 
przekazywane środki dla Uczestnika Projektu. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych 
zeznań oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 

Kwota do wypłaty (Pole wypełnia pracownik Biura Projektu) 

 

                                                             X                             = 

                                                                                                               (liczba godzin)                                      (stawka godzinowa)                                      (suma do wypłaty) 

             

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

 

 

  



 

 

 
Załączniki:  

 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminów dla Uczestników Projektu „Aktywność 
kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.09-10-0005/16; 

 Akt urodzenia dziecka; 

 Oświadczenie osoby sprawującej opiekę nad osobą zależną dla Uczestników Projektu „Aktywność 
kluczem do sukcesu!” nr RPLD.09.01.09-10-0005/16 – jeśli dotyczy; 

 Umowa ze żłobkiem lub przedszkolem lub inną instytucją uprawnioną do sprawowania opieki nad 
dzieckiem; 

 Umowa cywilnoprawna z osobą fizyczną sprawującą opiekę (z wyłączeniem osób blisko 
spokrewnionych z UP oraz jego dzieckiem/osobą zależną); 

 Dokument potwierdzający poniesiony koszt np. faktura lub rachunek z instytucji opiekuńczej, 
rachunek do umowy cywilnoprawnej. Dokument musi zawierać informację, że opieka trwała 
w datach i godzinach, w których Uczestnik korzystał ze wsparcia w ramach Projektu;  

 Zaświadczenie zawierające daty i godziny przebywania dziecka/osoby zależnej w instytucji 
opiekuńczej - w przypadku, gdy dokument potwierdzający poniesiony koszt nie będzie zawierał 
tych danych; 

 Potwierdzenie dokonania zapłaty przez UP wynagrodzenia opiekunowi/ce za dany okres opieki; 

 Potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej; 

 Oświadczenie o nieposiadaniu rachunku bankowego i wskazaniu rachunku i danych osoby trzeciej; 

 Inne …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Kserokopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem („Potwierdzam za zgodność  

z oryginałem imię i nazwisko Uczestnika Projektu”) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

podpis Uczestnika Projektu 

 


