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Załącznik nr 4  do umowy uczestnictwa w projekcie „Niania szansą na powrót do pracy” 

 

Wniosek refundacyjny 

 

 

Ja, niżej podpisana   .............................................................................................  

(imię i nazwisko) 

 

PESEL:            

 

 

Na podstawie umowy uczestnictwa zawartej w projekcie „Niania szansą na powrót do pracy” 

(RPLD.10.01.00-10- D009/21) wnoszę o wypłatę transzy refundacyjnej z tytułu poniesionych przeze mnie 

części kosztów opieki niani nad moim dzieckiem, w oparciu o dołączone dowody potwierdzające poniesione 

wydatki, zgodnie z poniższym wyliczeniem: 

 

Refundacja za miesiąc: …………….………………… 20……. r.  

 

A. WYNAGRODZENIE NETTO NIANI 

 

Poniesiony koszt całkowitego wynagrodzenia netto niani 

(zgodnie z dołączonymi dowodami - 100% kwoty zapłaconej 

przez rodziców/opiekunów):    

Kwota netto wynagrodzenia niani -do refundacji  

(wypełnia Realizator Projektu)   

 

B. SKŁADKI ZUS OD WYNAGRODZENIA NIANI  

 

Poniesiony koszt składek ZUS od wynagrodzenia niani (zgodnie 

z dołączonymi dowodami - 100% kwoty zapłaconej przez 

rodziców/opiekunów):    

Kwota składek ZUS od wynagrodzenia niani:  

do refundacji   (wypełnia Realizator Projektu)   

C. OPŁATA MOTYWACYJNA  

Opłata, która będzie potrącana każdorazowo przy wypłacie 

refundacji kosztów niani przez Realizatora Projektu   (wypełnia 

Realizator Projektu)   

D. ŁĄCZNIE DO REFUNDACJI: 

Łączna kwota do wypłaty A + B – C (szare pola) 

(wypełnia Realizator Projektu)     

 

 

Proszę o dokonanie przelewu na rachunek bankowy o numerze:  
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Do wniosku załączam: 

- oświadczenie o aktywności zawodowej,  

- dowód zapłaty wynagrodzenia niani (wydruk potwierdzenia przelewu bankowego wynagrodzenia  

z konta  matki na konto niani),  

- miesięczną ewidencję czasu pracy niani podpisaną przez Nianię i Uczestniczkę, 

- dowód zapłaty składek ZUS np. kopia przelewu, potwierdzenie zapłaty z placówki bankowej, 

- w przypadku pierwszego wniosku refundacyjnego: potwierdzenie zgłoszenia płatnika składek (ZUS ZFA)  

i potwierdzenie zgłoszenia niani (ZUS ZUA), 

- kopie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz ZUS RCA, złożone w ZUS (w przypadku wynagrodzenia w kwocie 

wyższej niż 50% kwota określonej w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, deklaracje muszą być składane 

co miesiąc). 

 

 

..................……………………………………….. 

    Data, czytelny podpis Uczestniczki 

 

 

 

Sprawdzono i zatwierdzono pod względem kompletności i poprawności:  

 

 

 

…………………………..………………………….      

Data, podpis osoby przyjmującej wniosek  


