Załącznik do Zarządzenia nr 13
Dyrektora PUP we Włodawie
Z dnia 24.02.2017r.
ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY
REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM / DZIEĆMI
DO 7 ROKU ŻYCIA
§1
PODSTAWA PRAWNA
Art. 61 w związku z art. 72 i 108 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późń. zm.).
§2
BENEFICJENT UPRAWNIONY DO PRZYZNANIA REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI
Starosta może osobie bezrobotnej: posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub
co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, która podjęła staż, szkolenie
w wyniku skierowania przez PUP we Włodawie, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub
dziećmi do lat 7
§3
OKRES TRWANIA REFUNDACJI I JEGO WYSOKOŚĆ
1. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 następuje na wniosek osoby
uprawnionej w przypadku podjęcia stażu, szkolenia, w wyniku skierowania przez PUP we
Włodawie na okres odbywania stażu lub szkolenia.
2. Wysokość refundacji nie może wyższa niż połowa zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1
pkt 1 na każde dziecko.
3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 przysługuje na okres do 6
miesięcy.
§4
WYPŁATA REFUNDACJI
Wypłata refundacji kosztów opieki dokonywana jest z dołu, za okresy miesięczne:
1) na konto bankowe wskazane przez beneficjenta, którego jest posiadaczem,
2) za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Parczewie Oddział we Włodawie.
po uprzednim przedłożeniu:
dokumentów potwierdzających poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem/dziećmi,
np. zaświadczenie o uiszczeniu opłaty, rachunki, dowody wpłaty, rachunki
z innych instytucji (agencji) opiekujących się dzieckiem/dziećmi, określające dane osoby
opłacającej rachunki oraz dane dziecka/dzieci, a także miesiąc, którego dotyczy,
Powyższe dokumenty należy dostarczyć do 14-ego dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.

Wypłata refundacji następuje w terminie ustalonym przez Powiatowy Urząd Pracy, nie
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów potwierdzających
poniesione koszty opieki.
Refundację za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę refundacji przez 30 i mnożąc przez
liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.
§5
UTRATA PRAWA DO REFUNDACJI
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 nie przysługuje w przypadku:
1) przerwania stażu, szkolenia;
2) ustania statusu osoby, o której mowa w art. 49 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późń. zm.)
tj. zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 lub dzieckiem
niepełnosprawnym do 18 roku życia;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na stażu lub szkoleniu.
§6
PROCEDURA PRZYZNAWANIA REFUNDACJI
1.

2.

3.

4.
5.

W celu uzyskania refundacji kosztów opieki należy złożyć w Powiatowym Urzędzie
Pracy we Włodawie wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki w terminie do 30tego dnia kalendarzowego po podjęciu stażu, szkolenia.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad:
a) dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia - akt urodzenia,
b) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 18 roku życia oraz dokument
potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa.
2) dokumenty potwierdzające planowane koszty (np. umowa z przedszkolem, żłobkiem).
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki jest rozpatrywany pisemnie w terminie
30 dni od daty jego złożenia do Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie. Podstawę
wypłaty refundacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostą Włodawskim
reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie,
a osobą bezrobotną.
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 jest przyznawana od miesiąca,
w którym złożony został wniosek, nie wcześniej niż od daty rozpoczęcia stażu, szkolenia,
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Warunki refundacji kosztów opieki zostaną ustalone Umowie.
§7
DODATKOWE INFORMACJE

1.
2.
3.
4.

Refundacji podlegają koszty opłaty stałej za pobyt (czesne) wraz z wyżywieniem za
żłobek, przedszkole lub inną placówkę opiekuńczą.
Nie podlegają refundacji koszty dodatkowych zajęć (np. nauka języka, dodatkowa
gimnastyka, nauka tańca itp.).
Nie podlegają refundacji koszty za pobyt dziecka w instytucji lub placówce opiekuńczej.
Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 dostępne są
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie oraz na stronie internetowej
Powiatowego Urzędu Pracy we Włodawie: wlodawa.praca.gov.pl.

