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………………………………………………. 
(imię i nazwisko Uczestnika/czki Projektu)  

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 
(adres zamieszkania) 

WNIOSEK o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem 

Zwracam się ̨z prośbą o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem:  

1. (imię ̨i nazwisko dziecka) ..................................................................................................................  

2. (imię ̨i nazwisko dziecka) .................................................................................................................. 

3. (imię ̨i nazwisko dziecka) .................................................................................................................. 

ponoszonych przeze mnie przez okres mojego uczestnictwa w projekcie pn. „Kwalifikacje przyszłości II” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Jestem osobą samotnie opiekującą się dzieckiem lub współmałżonek jest osobą pracującą zatem nie 

może sprawować opieki nad dzieckiem w czasie mojego uczestnictwa w projekcie. 

___________________________________ 

(czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu)  

2. Dziecko przebywa wraz ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. 

 _____________________________________  

(czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu)  

3. Opiekun/ Opiekunka sprawująca opiekę nad dzieckiem nie jest ze mną spokrewniona. * 

____________________________________ 

(czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu)  

*Jeśli dotyczy 

 

4. Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję warunki Regulaminu rozliczania kosztów opieki nad 

dzieckiem i biorę pełną odpowiedzialność za wybór Instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad 

dzieckiem lub/i Opiekuna/Opiekunki, który/a sprawował/a opiekę nad dzieckiem w okresie mojego 

uczestnictwa w projekcie. 

__________________________________ 

       (czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu)  

  

5. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe. 

_________________________________ 

     (czytelny podpis Uczestnika/czki Projektu)   

http://www.fundacjachallenge.org/
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Załączniki (zaznaczyć właściwe): 

1. Dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki nad dzieckiem: 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu urodzenia dziecka/dzieci, 
 

2. W przypadku zawarcia przez Uczestnika/-czkę projektu umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną 
sprawującą opiekę nad dzieckiem: 

 potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy z opiekunem wraz z okazanym do wglądu 
oryginałem dokumentu, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rachunku za okres sprawowania opieki przez opiekuna 
wraz z okazanym do wglądu oryginałem dokumentu, 

 dowód dokonania zapłaty rachunku. 
 

3. W przypadku zlecenia przez Uczestnika/-czkę opieki nad dzieckiem uprawnionej instytucji: 

potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy oraz rachunku lub faktury za pobyt dziecka 
w instytucji opiekuńczej za okres udziału Uczestniczki projektu w  poradnictwie zawodowym, 
szkoleniach oraz pośrednictwie pracy w ramach projektu wraz z okazanym do wglądu oryginałem 
dokumentu, 

 dowód zapłaty faktury/rachunku. 
 

4. Inne dokumenty lub oświadczenia poświadczające konieczność opieki nad dzieckiem: 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 

 
 
____________________   ___________________________________ 
Miejscowość, data   Czytelny podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 
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………………………………………………. 
(imię i nazwisko Uczestnika/czki Projektu)  

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

 

Oświadczenie 
 
 
Wnioskuję o wypłatę zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem * na moje konto bankowe. 
 
 
Nazwa banku i numer oddziału 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
Adres banku 
 
 

 
             Pełny numer konta bankowego 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązuję się do zawiadomienia Beneficjenta na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących 

podanych wyżej informacji. 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
_______________________   ______________________________ 
Miejscowość, data    (imię i nazwisko Uczestnika/czki Projektu)  

 

 

 

 

                          

http://www.fundacjachallenge.org/

