
 

 

 

 

 
 
 
 

Formularz wniosku Neonatal Expenses Fund NEF(1): 

Koszty podróży i utrzymania dla rodzin z 

noworodkami pod opieką szpitalną 

 
Neonatal Expenses Fund (NEF) pomaga rodzicom niemowląt urodzonych przedwcześnie i 

chorych w pokryciu kosztów podróży do i ze szpitala w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka 

oraz kosztów pobytu rodziny z niemowlęciem umożliwiającego umacnianie więzi rodzinnych w tym 

wczesnym okresie. 

 
W opiece neonatalnej najważniejsza jest rodzina - rodzice są partnerami w podejmowaniu 

decyzji dotyczących opieki nad ich dzieckiem, w miarę możliwości są zaangażowani w opiekę 

nad nim i mają okazję do regularnego komunikowania się z personelem szpitalnym. Fundusz 

realizuje te cele przez praktyczne wspieranie rodziców umożliwiające im spędzenie możliwie 

dużo czasu z ich dzieckiem przebywającym w szpitalu. 

 

 Kto może złożyć wniosek o zwrot kosztów  

Wniosek mogą złożyć rodzice/opiekunowie: 

• dzieci przebywających na oddziale dla noworodków od 1 kwietnia 2018. 

 Jakie koszty zwracamy   

Transport 

• Zwracamy 14 p* za milę podróży autem w obie strony za każdy dzień na każdą rodzinę. 

[lub] 

• pełne koszty podróży transportem publicznym w obie strony za każdy dzień na każdą rodzinę. 

• Normalne koszty przejazdów autobusem, koleją i promem zostaną zwrócone za okazaniem 
paragonu. 

* stawka orientacyjna HMRC dla kosztów paliwa silnika o pojemności 1400 - 2000 cm3. Stawka zwrotu w każdym roku finansowym opiera 

się o stawkę orientacyjną HMRC z 1 marca. 

 

Parking i opłaty drogowe 

Opłaty parkingowe i drogowe zostaną zwrócone za okazaniem paragonu. 

 
W niektórych okręgach NHS można uzyskać przepustkę - zwolnienie od opłat za parkowanie. 

Proszę zapytać członka personelu, czy istnieje możliwość uzyskania przepustki, czy też trzeba 

będzie prosić o zwrot kosztów. 



Posiłki i koszty utrzymania 

Koszty posiłków można zredukować na jeden z następujących sposobów: 

• Jeden z rodziców może otrzymać bezpłatny posiłek od lokalnej administracji NHS (np. w 

stołówce dla personelu lub posiłek dla pacjentów) 

[lub] 

• Zwrot maks. 8,50 £ dziennie na żywność i napoje bezalkoholowe za okazaniem 

paragonu. 

 
Administracja NHS nie jest zobowiązana oferować obydwu ww. opcji, ale co najmniej jedna z nich 

jest oferowana we wszystkich szpitalach. Dalsze szczegóły na ten temat można otrzymać na 

miejscu. 

 

 Złożenie wniosku  

Załączony jest formularz NEF(1). Dalsze formularze można uzyskać na oddziale dla 

noworodków, w kasie lub do pobrania w internecie na www.mygov.scot/neonatal-expenses-

fund. Formularz powinien zostać wypełniony przez rodzica/opiekuna i podpisany oraz 

poświadczony w sposób podany na formularzu. Formularz poświadcza m.in. pracownik służby 

zdrowia, pod którego opieką znajduje się dziecko. 

 
Wniosek należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od wypisania pacjenta ze szpitala. Wnioski 

złożone po upływie tego okresu są rozpatrywane wyłącznie w szczególnie wyjątkowych 

okolicznościach. 

 
Należy występować jedynie o zwrot wydatków faktycznie poniesionych. Składanie wniosku o 

zwrot nieponiesionych wydatków stanowi oszustwo i przeciw takiemu wnioskodawcy zostaną 

podjęte kroki. W przypadku podejrzenia umyślnego złożenia wniosku o wsparcie, do którego 

wnioskodawca nie jest uprawniony, sprawa zostanie przekazana działowi przeciwdziałania 

oszustwom. 

 
Wypełnione formularze należy oddać we właściwej kasie lub wysłać na adres: 

 

 

 

Pełny tekst warunków można znaleźć na www.mygov.scot/neonatal-expenses-fund 

http://www.mygov.scot/neonatal-expenses-fund
http://www.mygov.scot/neonatal-expenses-fund
http://www.mygov.scot/neonatal-expenses-fund


FORMULARZ WNIOSKU NEF(1) 

 CZĘŚĆ 1: DANE OSOBOWE: WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (LUB OSOBA DZIAŁAJĄCA W JEGO IMIENIU) 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA (jeżeli dziecko jeszcze nie ma imienia, proszę podać jego nazwisko) 
 

 

 

DATA URODZENIA DZIECKA 
 

IMIĘ I NAZWISKO I ADRES 

RODZICA/OPIEKUNA 

 

 

 
KOD POCZTOWY 

 
KONTAKTOWY NUMER TELEFONU 

 
CZĘŚĆ 2: DANE PACJENTA: WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (LUB OSOBA DZIAŁAJĄCA W JEGO 
IMIENIU)  

 

ODDZIAŁ SZPITALA 

NUMER/IMIĘ I NAZWISKO 

KONSULTANTA 

DATA PRZYJĘCIA: 

 

DATA WYPISANIA*: 

* Zostawić puste, jeżeli dziecko jeszcze nie zostało wypisane. 
 

CZĘŚĆ 3: UPOWAŻNIENIE WYPEŁNIA PRACOWNIK SZPITALA  
 

Potwierdzam, że wyżej wymienione dziecko przebywa(ło) na stacjonarnym leczeniu w tym szpitalu w 

okresie podanym w części 2. Podpis: 

Imię i nazwisko drukowanymi literami: 

 
Funkcja: 

 

Data: PIECZĘĆ SZPITALA: 

D D M M R R R R 

 

D D M M R R R R 

 

D D M M R R R R 

 

D D M M Y R R R 

 



CZĘŚĆ 4: TREŚĆ WNIOSKU W 

YPEŁNIA WNIOSKODAWCA (LUB OSOBA DZIAŁAJĄCA W JEGO I 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Data Rodzaj wydatków (samochód/autobus/posiłek). 

Określić, czy była to podróż w jedną, czy obie 

strony 

Przebieg w 
milach 

Kwota, o którą 

występuje 

wnioskodawca 

PRZYKŁA

D: 

01.01.18

PODRÓŻ SAMOCHODEM Z DOMU DO SZPITALA I Z 

POWROTEM 
10 1,40 £ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Do dalszych 

wniosków użyć 

dodatkowych arkuszy. W SUMIE 

CZĘŚĆ 5: OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY (LUB OSOBY DZIAŁAJĄCEJ W JEGO IMI 

Zaświadczam, że przeczytałam/przeczytałem i zrozumiałam/zrozumiałem zasady zwrotu kosztów podróży i 

utrzymania oraz treść warunków, na których składam ten wniosek. Oświadczam, że ten wniosek jest 

zgodny z tymi warunkami. Oświadczam, że jestem w świetle prawa rodzicem/opiekunem dziecka, które 

zgodnie z opisem w tym formularzu przebywa(ło) na oddziale dla noworodków i że informacje podane 

przeze mnie w tym formularzu są prawdziwe i dokładne, a ponadto że nie złożyłam/złożyłem gdzie indziej 

wniosku o zwrot wydatków podanych w tym formularzu. 

Wiadomo mi, że w razie świadomego dostarczenia fałszywych informacji może zostać przeciwko mnie 

wszczęte postępowanie karne i cywilnoprawne. Wyrażam zgodę na ujawnienie informacji podanych w 

tym formularzu działowi i przez dział NHS Scotland and Counter Fraud Services dla celów weryfikacji 

tego wniosku oraz dochodzenia, zapobiegania, wykrywania i ścigania oszustw. 

Podpis:  

Imię i nazwisko drukowanymi iterami: 

Data: 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W CIĄGU TRZECH MIESIĘCY OD WYPISANIA PACJENTA ZE SZPITALA. 

CZĘŚĆ 6: DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO (FOR OFFICE USE ONLY) 

I have checked the details of this claim as listed above and hereby authorise payment of £ 

Signature: 

Designation: 

Date: 

ISBN 978-1-78851-809-3 

D D M M R R R R 

Mileage 3893 £ Taxi fares 3896 £ 

Public 
transport 

3894 £ Flights 3897 £ 

Parking 3895 £ Meals & 
Subsistence 

3898 £ 

Total £ 

D D M M Y Y Y Y 


