Gorlice, dnia …………………….…
…………………………………………
Powiatowy Urząd Pracy

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………

w Gorlicach

(PESEL)

………………………………………..
(adres zamieszkania)

……………………………………….
(telefon)

WNIOSEK
O PRZYZANIE REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) w związku z podjęciem od dnia ……..……..…………………
/ zaznaczyć właściwe z poniższych form/
□ zatrudnienia

□ innej pracy zarobkowej

□ stażu

□ szkolenia

w……………………………………………………………………………………….………………………………
(nazwa zakładu pracy, jednostki w której realizowany jest staż, jednostki szkoleniowej)

wnioskuję o przyznanie refundacji ponoszonych przez mnie kosztów opieki nad: dzieckiem (dziećmi) do lat 6,
niepełnosprawnym dzieckiem (dziećmi) do lat 7
1) Imię i nazwisko……………..….…….………………………… data urodzenia ……………..………...…
2) Imię i nazwisko……………..….…….………………………… data urodzenia ……………..………...…
3) Imię i nazwisko……………..….…….………………………… data urodzenia ……………..………...…
od dnia……........................ do dnia…………..……… w miesięcznej wysokości na 1 dziecko ..……………….zł,
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że:
1. Sprawuję opiekę nad wymienionym(mi) w przedmiotowym wniosku dzieckiem(ćmi).
2. Z tytułu zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej otrzymuję miesięcznie wynagrodzenie/przychód w wysokości
nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
3. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach o fakcie przerwania
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu lub szkolenia oraz o zmianie bądź zaprzestaniu korzystania z form
opieki nad dzieckiem(ćmi) - tj. przedszkola, żłobka lub innej placówki opiekuńczej.
4. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach o zaistnieniu innych
okoliczności powodujących utratę statusu osoby bezrobotnej, o fakcie osiągnięcia wynagrodzenia
w wysokości wyższej niż minimalnej płacy krajowej oraz innych okolicznościach powodujących utratę prawa
do ww. świadczenia
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie związanym z realizacją
przedmiotowego wniosku.
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:
„Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”)
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

…….………………….……
(czytelny podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIKI
 potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa
o dzieło) lub umowy agencyjnej,
 potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktu urodzenia dziecka lub dzieci,
 dokument potwierdzający pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu, placówce opiekuńczej (np. umowa lub zaświadczenie wydane
przez placówkę) lub umowa uaktywniająca w przypadku zatrudnienia opiekunki do dziecka (niani).
 w przypadku niepełnosprawnego dziecka do 7 roku życia do wglądu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

KRYTERIA DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI
nad dzieckiem do lat 6 a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do lat 7
Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.).
Warunki otrzymania refundacji:
Starosta na wniosek bezrobotnego, o którym mowa w art. 49 pkt 5 cyt. ustawy, może dokonać ze środków
Funduszu Pracy zwrotu poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem, który spełnia łącznie następujące
warunki:
-

jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy i ma ustalony II profil pomocy,
jest osobą posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 7
roku życia,
podjęła staż, szkolenie, pracę zarobkową, a osiągnięte z tego tytułu wynagrodzenie nie przekracza
minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ponosi koszty opieki nad dzieckiem(ćmi) z tytułu pobytu dziecka w żłobku, przedszkolu, placówce
opiekuńczej lub umowy uaktywniającej w przypadku zatrudnienia opiekunki do dziecka (niani).
złożyła wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi

-

Tryb przyznawania refundacji:
1. Refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi dokonuje się na wniosek osoby bezrobotnej.*
2. Bezrobotny składa przedmiotowy wniosek w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia stażu, szkolenia lub
podjęcia zatrudnienia na podstawie skierowania wydanego przez Urząd.
3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od
dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Wysokość i zasady wypłacania refundacji:
1. Refundację kosztów opieki dokonuje się przez okres odbywania stażu, szkolenia do wysokości
poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.
2. W przypadku podjęcia zatrudnienia refundacja kosztów opieki nad dzieckiem następuje na okres
do 6 miesięcy w wysokości określonej w ust. 1. W przypadku utraty zatrudnienia zaprzestaje się dalszej
refundacji kosztów.
3. W przypadku odbywania stażu(szkolenia) oraz podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną w trakcie lub
po zakończeniu umowy o zorganizowanie stażu(szkolenia), łączny okres refundacji nie może przekroczyć
6 miesięcy. W przypadku podjęcia zatrudnienia należy złożyć nowy wniosek na okres pozostały do
wypłaty.
4. Refundacja dokonywana jest bezpośrednio na wskazane przez bezrobotnego konto bankowe lub będzie
wypłacana w terminie i miejscu wypłat zasiłków dla osób bezrobotnych.
5. Podstawą naliczenia refundacji jest złożenie przez bezrobotnego dokumentu potwierdzającego poniesienie
kosztów za opiekę nad dzieckiem/dziećmi wraz z drukiem rozliczenia w terminie do 6 dnia kalendarzowego
miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym.
Złożenie wniosków w terminie późniejszym jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca
następującego po miesiącu rozliczanym skutkować będzie wypłatą refundacji kosztów opieki w następnym
miesiącu.
6. W przypadku dokonywania refundacji za niepełny miesiąc, zwrot naliczany będzie proporcjonalnie do
liczby dni, za które przysługuje refundacja.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z kryteriami dokonywania refundacji kosztów opieki nad
dzieckiem/dziećmi obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach.

……………………
(data)

*

…….………………….……
(czytelny podpis wnioskodawcy)

