
 
 

 
 

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w partnerstwie z Miastem  Łódź  
w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego 

Nazwa projektu: Aktywni na rynku pracy 
Oś Priorytetowa: RPO Województwa Łódzkiego 2014 – 2020: VIII. Zatrudnienie 
Poddziałanie: VIII.2.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia – Miasto Łódź 

 
.………, dnia ……………………....... 

 
Miasto Łódź  
Departament Pracy, Edukacji i Sportu 
Biuro Promocji Zatrudnienia  
i Obsługi Działalności Gospodarczej 

 
 

WNIOSEK NR …………....* O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ  
 

 

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt g) Umowy trójstronnej o zorganizowanie stażu nr ..........................  
z dnia  ............................  zwracam się z prośbą o refundację kosztów poniesionych w związku  
z opieką nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną.** 

 

1. Imię i nazwisko Uczestniczki/ka projektu  .……………………………………...….………………….  
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………….……………………………………………….….……  
3. Nr rachunku bankowego: ………………………………….…………………………………..………..  
4. Dane osoby, której dotyczy zwrot kosztów (dziecka do 7 roku życia lub osoby zależnej):  
a) imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………  
b) data urodzenia ………………………………………………………………………………………..…  
 

Oświadczam, że:  
Uczestniczyłam/em w ramach projektu w stażu zawodowym od dnia ………………..… do dnia 
…………………2018 r.  
Nie miałam/em możliwości zapewnienia innej bezpłatnej opieki na czas uczestnictwa w stażu 
zawodowym.  
W związku z powyższym wnioskuję o przyznanie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 
w wysokości: ……………..… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………).  
 

 

………………………………………………… 

(data i CZYTELNY podpis Uczestnika/czki) 

 
Załączniki:  
1) kserokopia aktu urodzenia (oryginał aktu do wglądu), 
2) umowa z opiekunem, instytucją sprawującą opiekę nad dzieckiem, żłobkiem, przedszkolem, 
3) dowód poniesienia wydatku: opłacony rachunek do umowy cywilnoprawnej, faktura lub inny 
dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.  
 
* wypełnia Miasto Łódź 
* niepotrzebne skreślić 



 
 

 
 

Projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi w partnerstwie z Miastem  Łódź  
w ramach RPO Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszy Społecznego 

 
ADNOTACJA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
 

 

Na podstawie wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną nr ....................  

oraz przedstawionych załączników kwalifikuję do refundacji koszty w wysokości ................................... 

 

Uwagi:...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

  
 

 

......................................................................... 

Data, podpis kierownika komórki 

organizacyjnej 

 


