
 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną 

w projekcie „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” 

 

§1 

Projekt „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na  

lata 2014- 2020. 

 

Definicje:  

Osoba zależna - oznacza osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej 

opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą 

w projekcie lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.  

Dziecko - pod pojęciem dziecka rozumiemy dziecko do lat 7 uczestnika projektu 

(rodzica/opiekuna prawnego). 

§2 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 

uczestników projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.  

2. Uczestnikom Projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” będą zwracane koszty opieki 

nad dzieckiem/osobą zależną.  

3. Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w 

okresie uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach Projektu.  

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną przysługuje w przypadku uczestnictwa w 

szkoleniach i kursach zawodowych za dni obecności na danych formach wsparcia na 

podstawie podpisanych list obecności. Zwrot kosztów przysługuje w szczególnie trudnej 

sytuacji w maksymalnej wysokości 40,00 zł brutto za godzinę opieki (max. 60 godz. 

miesięcznie). Warunkiem przyznania finansowania kosztów przejazdu jest złożenie przez 

uczestnika zał. nr 1 do regulaminu: „Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą 

zależną w trakcie uczestnictwa opiekuna na zajęciach w ramach projektu „Pozytywne 

szkolenie dla Pomorzan”  

4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wypłacany będzie w rozliczeniu 

miesięcznym lub w całości po zakończonym wsparciu. 

5. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną mogą otrzymać uczestnicy z grupy 

rodziców / opiekunów prawnych, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia opieki.  

6. Za koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną, uznawane są: 

a) Koszty opieki za pobyt dziecka w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym lub innej 

instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi w czasie korzystania ze 

wsparcia w ramach Projektu, w tym także koszty wyżywienia dziecka.  

b) Koszty wynikające z legalnych umów cywilnoprawnych np. z opiekunami                            

( z wyłączeniem osób bliskich, spokrewnionych z rodzicem lub dzieckiem ). 

c) Koszty opieki nad osobą zależną w ośrodkach, które profesjonalnie zajmują się 

opieką osób niepełnosprawnych bądź starszych. 

7. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną zobowiązany 

jest do złożenia:  
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a) Wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wraz z potwierdzeniem 

dokonania zapłaty (rachunek lub faktura) lub, 

b) Potwierdzonej za zgodność z oryginałem umowy cywilnoprawnej z opiekunem lub, 

c) Rachunku lub faktury wystawionej na uczestnika projektu. 

8. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną może być niższy niż wnioskowany przez 

Uczestnika oraz do wyczerpania środków przeznaczonych na ww. cel. 

§3 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2019r.  

2. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje 

Koordynator Projektu.  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1: 

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną w trakcie uczestnictwa 

opiekuna na zajęciach w ramach projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” 
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………………………                     Puck, dnia ………………… 
    (data wpływu do Pozytywne Inicjatywy Edukacja sp.z o.o.) 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ………...…………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania wnioskodawcy …………………………………………………………………. 

PESEL ………………………………………………………………………………………………….. 

NIP ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………….. 

 

WNIOSEK 

o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną w trakcie uczestnictwa opiekuna 

na zajęciach w ramach projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” 

W związku z uczestnictwem w projekcie „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” wnioskuję o 

zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną  

……………….……………………………….……… za okres ……………….………..w kwocie 

……….……………………..           (słownie ……………………..…………………………………... 

zgodnie z załączonym potwierdzeniem płatności: fakturą/ rachunkiem/ notą 

księgową/KP/pokwitowanie wpłaty. 

Wiek dziecka/ os. zależnej ……………………………………. 

Pesel dziecka/ os. Zależnej …………………………………… 

Miejsce opieki …………………………………………………… 

Należną refundację proszę przekazać na podany rachunek bankowy: 

Bank …………………………………………………………………………………………… 

Nr konta ……………………………………………………………………………………….. 

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną uczestnika projektu 

„Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” jest współfinansowana przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją o konieczności zwrotu kosztów opieki nad 

dzieckiem w razie rezygnacji ze szkolenia.  

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  

 

…………………………… 
     Podpis wnioskodawcy 

Do wniosku należy załączyć: 

a) Dokument poświadczający poniesienie kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą 

zależną.  

b) kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci, 

c) Dokument potwierdzający zapis świadczący, że osoba jest zależna (w rozumieniu art. 2, 

ust.1, pkt 21 Ustawy z 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Dz. U. z 2015r. poz. 149).  


