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Załącznik nr 21  
do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM  
(do lat 6) 

 
 

Ja niżej podpisana/y .………………........................................................................................................................., 
(imię i nazwisko Uczestnika Programu) 

zamieszkała/y w .………………................................................................................................................................, 
(adres zamieszkania) 

.………………........................................................................... PESEL........................................................................., 

zwracam się z prośbą o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka/dzieci) 

poniesiony przeze mnie przez okres mojego uczestnictwa we wsparciu w okresie:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(proszę podać terminy wsparcia, w których sprawowana była opieka nad dzieckiem/ dziećmi) 

 

Proszę o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi w wysokości ........................................... zł. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….……..…) 

Zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi proszę dokonać na konto: 

                          

Dane właściciela rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………….…………………. 
(Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu) 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Oświadczam, iż zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu rekrutacji  
i uczestnictwa w projekcie i biorę pełną odpowiedzialność za wybór instytucji 
uprawnionej do sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi lub/i opiekuna/opiekunki, 
który sprawował opiekę nad dzieckiem/ćmi w okresie mojego uczestnictwa 
w Projekcie. 

……………………………………………………….…………………. 
(Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu) 
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2. Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe. 

……………………………………………………….…………………. 
(Data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu) 

 

Załączniki (zaznaczyć właściwe): 

□  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu urodzenia dziecka. 

□  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy cywilnoprawnej zawartą  
z Opiekunem/-ką. 

□  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia orzeczenia niepełnosprawności dziecka 
do lat 7. 

□  Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury lub rachunku. 

□  Inne dokumenty lub oświadczenia poświadczające konieczność opieki nad osobą 
zależną: 

o ……………………………………………………………………………………………..…… 

o ……………………………………………………………………………………………..…… 

 

……………………………………………..…. ……………………………………………………….…………………. 
Miejscowość, data podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu) 

 

Sprawdzono pod względem merytorycznym i zaakceptowano do wypłaty.  

……………………………………………………….…………………. 
 (Data i podpis Koordynatora Projektu) 

 

……………………………………………………….…………………. 
(Data i podpis Prezesa Szpitala) 

Sprawdzono pod względem formalno – rachunkowym i akceptuje się do wypłaty 

 kwotę w wysokości: ……………….…………………. zł. 

……………………………………………………….…………………. 
 (Data i podpis Księgowej) 


