
 
OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TYCHACH 

 

 

                                                                                                                                       

 

Tychy, dn. 30 czerwca 2017 roku 

 

Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą 

zależną - w ramach staży zawodowych 

 
dla uczestników/czek projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WSL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 

Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 

7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.  

 

 

§ 1. Definicje 

 

Ilekroć w regulaminie mowa jest mowa o:  

1. Osobie samotnie wychowującej dziecko – oznacza to jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, 

jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą 

w stosunku do której orzeczono separację. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się 

również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw 

rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

2. Osobie zależnej – oznacza osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, 

połączoną węzłami rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem/czką projektu lub pozostającą 

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Dziecku – oznacza to dziecko do lat 7. 

4. Uczestnika – oznacza to uczestnika projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie 

powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”, biorącego udział w stażach zawodowych 

5. Koszcie opieki – oznacza koszt opieki nad dzieckiem w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji, 

uprawnionej do opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.  

7. Beneficjencie/Organizatorze – Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach 

8. Projekcie – oznacza to projekt „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+ na terenie powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy” nr WND-RPSL.07.01.03-24-019D/15. 
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§ 2. Zasady refundacji kosztów opieki 

 

1. Refundacja kosztów opieki przysługuje podczas odbywania stażu zawodowego.  

2. Zwrot kosztów opieki przysługuje tylko za dni, w których uczestnik/czka projektu brał/a udział 

w stażu zawodowym. 

3. Refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną otrzymają średnio 3 uczestnicy/czki 

każdej z trzech edycji projektu, łącznie 10 osób w ramach całego projektu, chyba że wartość 

dostępnych środków pozwoli na wypłatę refundacji dla większej ilości osób np. przy mniejszych 

kosztach refundacji na jednego uczestnika/czkę. 

4. Koszt opieki będzie zwracany do granicy ustanowionej w Projekcie, tj. do kwoty 500,00 zł brutto 

na m-c x  3-miesiące / na uczestnika/czkę, chyba że wartość dostępnych środków pozwoli na 

wypłatę refundacji w wyższej kwocie, zawnioskowanej przez uczestnika/czkę. 

5. W przypadku wpłynięcia większej ilości wniosków w ramach danej edycji Beneficjent w pierwszej 

kolejności będzie refundował wnioski od osób samotnie wychowujących dzieci. 

6. Zwrot kosztów opieki następuje poprzez ich refundację, a dokonuje się jej na rzecz uczestnika/czki 

na podstawie złożonego wniosku (zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 1 do Regulaminu)  

w wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów, na konto wskazane w umowie trójstronnej na 

realizację stażu zawodowego, chyba że uczestnik/czka wskaże inny numer konta. 

7. Refundacja przysługuje wyłącznie na podstawie przedstawionego dowodu poniesienia kosztu opieki 

np. umowy cywilnoprawnej oraz faktury, rachunku lub innego równoważnego dowodu zapłaty.  

8. Wskazany okres opieki powinien zawierać się w okresie realizacji stażu i wskazywać godziny 

odpowiadające udziałowi w stażu. Dopuszcza się refundację kosztów opieki przy złożeniu dokumentu 

miesięcznego obejmującego okres uczestnictwa w projekcie bez wyszczególnionych godzin, 

w przypadku braku możliwości rozliczenia kosztów za okres faktycznego wsparcia (np. z uwagi na 

miesięczny okres rozliczeń kosztów opieki w przedszkolu/żłobku).  

9. W przypadku opieki sprawowanej przez osobę fizyczną dopuszczalne jest:  

a) wystawienie faktury/rachunku na uczestnika/czkę lub bezpośrednio na Beneficjenta przez osobę 

prowadzącą działalność gospodarczą, jeżeli opieka nad dzieckiem/osobą zależna wchodzi w zakres 

prowadzonej działalności;  

b) zatrudnienie osoby do sprawowania opieki bezpośrednio przez Beneficjenta lub uczestnika/czkę na 

umowę zlecenie. 

10. W przypadku złożenia wniosku o zwrot kosztu opieki nad dzieckiem, uczestnik/czka jest 

zobowiązany/a do złożenia kserokopii aktu urodzenia dziecka wraz z pierwszym wnioskiem. 

11. Dozwolony jest zwrot kosztów posiłków dziecka poniesionych w ramach opieki. 

12. Możliwa jest refundacja kosztów opieki nad dzieckiem osobie samotnie wychowującej dziecko 

a także osobie niewychowującej dziecka samotnie, jednak wyłącznie w przypadku złożenia 



 
oświadczenia o braku możliwości zapewnienia bezpłatnej opieki nad dzieckiem na czas uczestnictwa 

w projekcie. 

13. Uczestnik projektu powinien dostarczyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów opieki 

najpóźniej ostatniego dnia stażu zawodowego lub w terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

14. W przypadku posiadania dokumentów rozliczeniowych obowiązujących na dalsze okresy poza 

okres realizacji projektu, należy sporządzić kserokopię dokumentu i dostarczyć w w/w terminie. 

Oryginały dokumentu należy dostarczyć do wglądu wraz z kopiami. 

15. Po zweryfikowaniu kompletności i poprawności dostarczonej dokumentacji, Organizator 

zatwierdza wypłatę środków.  

16. Refundacja wypłacana jest z dołu w terminie do 10 dni roboczych od złożenia wniosków o zwrot 

kosztów przez wszystkie uprawione osoby lub w terminach określonych w zawartych umowach.  

17. Refundacja będzie dokonywana wyłącznie w przypadku posiadania na ten cel środków przez 

Beneficjenta.  

 

§ 3. Informacje dodatkowe 

 

1. Kwota stanowiąca zwrot kosztów opieki jest wolna od podatku dochodowego, z wyjątkiem 

zatrudnienia opiekuna/osoby zależnej bezpośrednio przez Beneficjenta na podstawie umowy zlecenia. 

2. Uczestnik/czka Projektu, ubiegający/ca się o zwrot kosztów dojazdu, jest zobowiązany/a do 

przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator, 

w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 roku. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w przypadku konieczności 

dostosowania do wytycznych wynikających z realizacji Projektu. 

 

Załączniki: 

1. Wzór wniosku o zwrot kosztów opieki 

2. Wzór protokołu weryfikacji wniosku 

 

 

Podpisano: 

 

 

 

 

 



 
 

Zał. Wzór wniosku o zwrot kosztów opieki 

 

Pan / Pani ……………………………………. 

zam. .……………………………………………. 

 

 

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach 

43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 42 p. 331 

Dotyczy projektu „Aktywizacja zawodowa osób w wieku 30+  

na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego oraz miasta Tychy”. 

 

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI  

 

Niniejszym wnoszę o dokonanie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną*. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zwrotu kosztów opieki i w związku z tym 

oświadczam, że: 

Jestem osobą samotnie wychowującą dziecko / nie jestem osobą samotnie wychowującą dziecko, 

jednak nie mam możliwości zapewnienia mu opieki na czas realizacji projektu/osobą opiekująca się 

osobą zależną.* 

Okres opieki to: OD………………………… DO………………………… (data od… do…) 

 

Wnioskowana kwota refundacji: ………………………………. 

Wnoszę o/nie wnoszę o* zatrudnienie opiekuna bezpośrednio przez Beneficjenta. 

Uzasadnienie wniosku (proszę krótko opisać swoją sytuację, w tym brak możliwości wykonania 

opieki przez inne osoby – jeśli dotyczy): 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam: 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

………….……………………………………… 

podpis uczestnika/-czki projektu 



 
 

 

 

PROTOKÓŁ Z WERYFIKACJI WNIOSKU 

 

Tychy, dnia ………………… 
 

 

 

Dotyczy uczestnika projektu:        ………………………………………….. 

 

Za okres:                                        ………………………………………….. 

 

Wnioskowana kwota:                    ………………………………………….. 

 

Kwota zatwierdzona do wypłaty:  ………………………………………….. 

 

Uwagi:                                           ………………………………………….. 

 

                                                       ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………. ……………………… 

Zweryfikował Zatwierdził 

(data, podpis) (data, podpis) 

 

 

 


