Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 47/2018
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Busku - Zdroju

ZASADY
REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB DZIEĆMI ALBO OSOBĄ
ZALEŻNĄ, STOSOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W BUSKU - ZDROJU
DZIAŁ I
Postanowienia podstawowe
§1
Podstawę prawną finansowania kosztów stanowią przepisy:


art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zwanej dalej ustawą.
§2

O ile w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) bezrobotnym – oznacza to osobę bezrobotną w myśl przepisów ustawy,
2) urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju,
3) osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami
lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie
domowym.
DZIAŁ II
Refundacja kosztów opieki nad dziećmi
§3
1. O refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 oraz dzieckiem lub dziećmi
niepełnosprawnymi do lat 7, zwaną dalej refundacją, może ubiegać się bezrobotny
posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 7
roku życia jeżeli podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany
na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania
z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia
za pracę.
2. Refundacja może być przyznana na okres do 6 miesięcy począwszy od dnia podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a w przypadku skierowania na staż,
przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie na okres odbywania stażu,
przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia, jednak nie dłużej niż do ukończenia
przez dziecko odpowiednio 6 lub 7 roku życia.
3. Miesięczna wysokość refundacji wynosić może do 100% kosztów opieki poniesionych na
każde dziecko, o którym mowa w ust. 1, jednak nie więcej niż połowa zasiłku dla
bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.
4. W przypadku, gdy refundacja dotyczy niepełnego miesiąca, jej wysokość wylicza się
proporcjonalnie.
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5. Osoba zainteresowana uzyskaniem refundacji składa do Urzędu Wniosek o zawarcie
umowy w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi albo osobą zależną,
dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu.
6. Odmową przyznania refundacji skutkuje złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 5
a) po upływie 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu
lub przygotowania zawodowego dorosłych,
b) po dniu rozpoczęcia szkolenia,
z zastrzeżeniem ust. 9.
7. O sposobie rozpatrzenia wniosku Urząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku, informuje osobę, która
wniosek złożyła. Przy rozpatrywaniu wniosku Urząd bierze pod uwagę wymogi
formalnoprawne określone w przepisach ustawy, regulacje zawarte w niniejszych
zasadach oraz środki finansowe jakimi dysponuje Urząd na realizację refundacji.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawiera z osobą, która wniosek
złożyła, umowę w sprawie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Umowa
reguluje prawa i obowiązki obu stron, w tym zobowiązanie do udokumentowania przez
osobę, której przyznano refundację, poniesionych przez nią kosztów opieki.
9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności spowodowanych czasowym
zawieszeniem przyznawania refundacji ze względów finansowych przez Urząd, wnioski
złożone po terminach określonych w ust. 6, mogą być rozpatrzone pozytywnie, jeżeli
wniosek został złożony przed zakończeniem stażu, przygotowania zawodowego dorosłych
lub szkolenia.
DZIAŁ III
Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną
§4
Na zasadach określonych w § 3 Urząd może dokonywać refundacji kosztów opieki nad osobą
zależną, ponoszonych przez bezrobotnego, jeżeli samotnie sprawuje nad tą osobą stałą
opiekę.
DZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami lub w przypadku sprzeczności ich
zapisów z przepisami ustawy stosuje się przepisy ustawy.

