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Załącznik nr 7 do Regulaminu 

Projekt „Bądź aktywny!” 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 i/lub OSOBĄ ZALEŻNĄ 

 

Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………………………………………..………………………………………………. 

(imię i nazwisko, PESEL) 

zwracam się z prośbą o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem* w ramach Projektu ,,Bądź 

Aktywny!” w związku z udziałem w danej formie wsparcia (zaznaczyć właściwe): 

 
TRENING KOMPETENCJI SPOĘŁCZNYCH I ZAWODOWYCH 

 
SZKOLENIE 

 

Imię i nazwisko osoby zależnej  
 

Oświadczam, iż osoba wskazana powyżej jest osobą wymagającą stałej opieki ze względu na stan zdrowia lub 

wiek i jest jednocześnie połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z wyżej podpisanym/ą 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu. 

Imię i nazwisko dziecka 
 

PESEL dziecka do lat 7 
 

Jednocześnie oświadczam, że nie posiadam innej możliwości zapewnienia opieki osobie zależnej/ dziecku. 

Proszę o zwrot kosztów na nr rachunku bankowego wskazanego w załączniku nr 6 Regulaminu rekrutacji 

i uczestnictwa w Projekcie. 

Załączniki: 

1. Akt urodzenia dziecka/dzieci (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, 

wyłącznie przy składaniu pierwszego wniosku) (jeśli dotyczy). 

2. Dokument potwierdzający stan zdrowia osoby zależnej, np. orzeczenie o niepełnosprawności  

(w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną) (jeśli dotyczy). 

3. Faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty   

za pobyt w przedszkolu, żłobku, domu opieki lub innej placówce, instytucji opiekuńczej uprawnionej  

do sprawowania opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi. 

4. Uczestnik/Uczestniczka korzystający/a z opieki zapewnionej przez osobę zatrudnioną na podstawie 

umowy cywilno-prawnej, np. opiekunkę, wymagana jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Uczestników/Uczestniczki Projektu kopia umowy cywilno-prawnej z opiekunem zawierająca 

informację za jaki okres obowiązuje tak, aby można było zidentyfikować stawkę. Z w/w umowy 

wynikać musi, że dotyczy ona sprawowania opieki w czasie uczestnictwa przez Uczestnika/czkę 

w formach wsparcia w ramach Projektu. Do umowy dołączyć należy rachunek za okres sprawowania 

tej opieki (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez UP). Zwracane będą wyłącznie koszty 

wynikające z legalnych umów cywilno-prawnych, np. z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko 

spokrewnionych z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu lub jego dzieckiem) (jeśli dotyczy). 
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…..……………………............…………….                        ……………….……......………………………………………                            

Miejscowość, data                      Czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu 

 

Wypełnia Organizator  

Potwierdzam, iż Pan/i  składający/a wniosek był/a uprawniony/a do uczestnictwa w Projekcie oraz był/a 
obecny/a na wyżej zaznaczonym wsparciu w ramach Projektu „Bądź aktywny!” w podanych przez 
Uczestnika/czkę Projektu dniach. 

Zatwierdzam do wypłaty kwotę …………………………… zł., …………………..……………………………………………..… (słownie) 

UWAGI:………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Podpis osoby zatwierdzającej: 

 

 

 


