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Imię nazwisko, adres zamieszkania wnioskującego 

 
 

WNIOSKEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM ŚWIADCZENIEM USŁUG OPIEKI NAD 

DZIECKIEM DO LAT 3 LUB ZAPŁATĘ BEZPOŚREDNIĄ DLA ORGANIZATORA OPIEKI 

w ramach projektu „ODWAGA I DZIAŁANIE – RODZICE WRACAJĄ DO PRACY” o numerze RPSW.08.01.01-26-

0009/20 

 
 

W związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 31 ………………………………… 

………………………………….…. (imię i nazwisko dziecka) wnioskuję o refundację kosztów związanych z bieżącym 

świadczeniem usług opieki nad ww. dzieckiem, w wysokości ……………………………………….. PLN, poniesionych w 

…………………………………………………… (miesiąc/rok) 

 

Forma opieki nad dzieckiem, której dotyczy niniejszy wniosek i którą objęte jest moje dziecko (niewłaściwe 

wykreślić):  

1. żłobek  

2. klub dziecięcy  

3. dzienny opiekun  

4. niania 

Refundowane w ramach niniejszego wniosku środki na sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 

ponoszone są zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ODWAGA I DZIAŁANIE – 

RODZICE WRACAJĄ DO PRACY”.  

 

…………………………………………….     ………………………………………………………………………  
           Data   Czytelny podpis Uczestnika/czki 

projektu (rodzica/ opiekuna prawnego dziecka) 
  
 

                                                 
1 w uzasadnionych przypadkach również nad dzieckiem do 4 roku życia, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie ww. 

dziecka wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
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WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 

Do pierwszego wniosku składanego w ramach projektu należy dołączyć: 
 
1. W przypadku objęcia dzieckiem opieką realizowaną w żłobku/klubie dziecięcym w ramach instytucji 

dziennego opiekuna- Oświadczenie podmiotu realizującego opiekę nad dziećmi do lat 3 o zgodności 
organizacji opieki z prawodawstwem krajowym, podpisane przez przedstawiciela placówki realizującej 
opiekę (załącznik nr 1 do Wniosku) 

2. Oświadczenie o zatrudnianej kadrze, angażowanej do opieki nad dzieckiem, podpisane przez 
organizatora opieki (w zależności od formy opieki o której sfinansowanie wnioskuje rodzic/opiekun 
odpowiednio załącznik 2, 3, 4 lub 5 do Wniosku) 

3. Oświadczenie o finansowaniu kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi 
do lat 3, podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka (załącznik nr 6 do Wniosku) 

4. Wypełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka polecenie przelewu  refundacji 
(załącznik nr 7 do Wniosku)  

5. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego objęcie 
dziecka opieką w żłobku/ klubie dziecięcym/ w ramach instytucji dziennego opiekuna/opieką 
sprawowaną przez nianię wraz ze wskazaniem okresu sprawowania opieki (np. umowa ze żłobkiem, 
nianią, zaświadczenie z klubu dziecięcego, itp.) 

 
Do każdego składanego wniosku w ramach projektu należy dołączyć: 
1. Potwierdzenie poniesienia wydatku za opiekę nad dzieckiem do lat 3 w danym miesiącu za który 

składany jest wniosek (potwierdzenie przelewu/rachunek zawierający potwierdzenie odbioru płatności 
gotówkowej/inny dokument potwierdzający zapłatę za żłobek/klub dziecięcy/ opiekę w ramach 
instytucji dziennego opiekuna/zapłatę wynagrodzenia i wszystkich składowych wynagrodzenia niani), 
podpisane przez przedstawiciela placówki realizującej opiekę Oświadczenie podmiotu realizującego 
opiekę nad dzieckiem do lat 3 o zapłacie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 
dzieckiem w danym miesiącu za który składany jest wniosek (załącznik 8 do Wniosku) oraz Oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego o braku refundacji poniesionych kosztów na opiekę z innych środków lub 
innych Programów pomocowych (załącznik nr 9 do Wniosku) 

2. W przypadku osób pracujących - załącznik nr 10 (Oświadczenie o wniesieniu wkładu własnego). 
 
UWAGA! 
W przypadku wnioskowania o sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem, które ukończyło 3 rok życia, a 
które nadal objęte jest opieką zg z ustawą z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
rodzic/prawny opiekun w celu zachowania prawa do korzystania z voucherów w projekcie zobowiązany jest 
w momencie ukończenia przez dziecko 3 rok życia dostarczyć do Biura projektu oświadczenie o przeszkodach 
w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz zaświadczenie od organizatora opieki o uczęszczaniu 
dziecka do placówki świadczącej opiekę nad dziećmi do lat 3 pomimo ukończenia 3 roku życia. 
 
WYPEŁNIA FUNDACJA CHALLENGE EUROPE: 
Przyznana kwota dofinansowania (z uwzględnieniem 
posiadanej ewentualnej rezerwy środków 
finansowych z przeznaczeniem na zwiększenie kwoty 
miesięcznego finansowania): 

 Podpis osoby upoważnionej: 
 

 
 


