Załącznik nr 2
do Zarządzenia Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach
Nr 10/2021 z dnia 01.02.2021r.

ZASADY W SPRAWIE REFUNDACJI BEZROBOTNYM KOSZTÓW
OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ przez
POWIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH
Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1409 ze zmianami.).
1. Refundacja kosztów przysługuje osobie bezrobotnej:
o posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno
dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia, po udokumentowaniu kosztów
poniesionych na opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną,
o w związku ze skierowaniem bezrobotnego na staż
2. Refundacja poniesionych kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną
dokonuje się na wniosek osoby bezrobotnej:
o na okres trwania stażu jednak nie dłużej niż 6 miesięcy,
o refundacja jest możliwa od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż
rozpoczęcie stażu pod warunkiem utrzymania ciągłości.
3. Wzór wniosku o refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku załącza się:
W przypadku opieki nad dzieckiem/dziećmi:
o kserokopia aktu urodzenia dziecka lub dzieci w przypadku opieki nad dziećmi,
o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka lub dzieci (w przypadku
posiadania dziecka/dzieci niepełnosprawnych)
o umowę przyjęcia dziecka do żłobka, przedszkola, bądź umowę zawartą
z opiekunką,
W przypadku opieki nad osobą zależną:
o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
o dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowacenia.
5. Refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną do
wysokości kwot wskazanych w dokumentach potwierdzających poniesienie kosztów,
jednak nie więcej niż połowa zasiłku miesięcznie na 1 dziecko lub osobę zależną.
6. Refundację za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę refundacji wynikającą
z przedstawionych dokumentów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych
przypadających w okresie, za który refundacja przysługuje.
7. Refundacji podlegają wyłącznie koszty opieki:

1. nad dzieckiem:
o opłaty za żłobek, przedszkole (czesne, wyżywienie),
o opłata za sprawowanie opieki przez opiekunkę/nianię
2. nad osobą zależną
o opłata za opiekę pielęgniarską
8. Wypłata refundacji kosztów opieki wypłacana jest z dołu, za okresy miesięczne na konto
bankowe wskazane przez wnioskodawcę.
9. Podstawą wypłaty kolejnych refundacji jest dostarczenie do 10 dnia każdego miesiąca za
miesiąc poprzedzający:
o dokumentów potwierdzających poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem/osobą
zależną tj. wniosku rozliczeniowego kosztów opieki wraz z załącznikami
(dołączonych do umowy o refundację kosztów opieki)
10. Wnioskodawca jest zobowiązany:
1) niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu następnym od zaistnienia zdarzenia
poinformować Urząd o fakcie:
a) ustania statusu osoby bezrobotnej (o której mowa w art. 49 pkt 5 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, ze zmianami)),
b) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną,
2) do zwrotu nienależnie pobranej refundacji w terminie 14 dni od dnia ujawnienia
okoliczności powodujących naruszenie warunków w tym nie zgłoszenia faktów, o
których mowa w pkt 10 ppkt 1 niniejszego regulaminu w sprawie refundacji kosztów
opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną.

UWAGA!!
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną może być
realizowana pod warunkiem posiadania przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,
działającego z upoważnienia Starosty, przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
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