Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu z dnia 24.01.2018 r.

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY
REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ.
§1
Podstawa prawna:
Art. 61 oraz art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.).

§2
Postanowienia ogólne
Ilekroć w zasadach mowa o :
1. Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Lubańskiego, z upoważnienia którego działa Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu.
2. Urzędzie – oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu,
3. Ustawie – oznacza ustawę z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),
4. bezrobotnym –oznacza to osobę bezrobotną w myśl ustawy posiadającą co najmniej jedno dziecko do 6
roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
5. umowie – oznacza to umowę o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.
6. osobie zależnej - zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 w/w ustawy 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,
7. zatrudnieniu - zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 43 w/w ustawy oznacza to wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą,
8. innej pracy zarobkowej - zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 11 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,
9. refundacji – należy przez to rozumieć refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 6 roku życia
lub dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/i do 7 roku życia,
10. osobie zależnej – należy przez to rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej
opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z wnioskodawcą lub pozostającą z nią we
wspólnym gospodarstwie domowym.

§3
Beneficjent uprawniony do przyznania refundacji kosztów opieki
1.

O refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi/osobą zależną może ubiegać się osoba bezrobotna
wychowująca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 18
roku życia lub sprawująca opiekę nad osoba zależną, która:
w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu podjęła staż wyłącznie w ramach projektu
POWER „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubańskim (III)”, realizowanego od
01.01.2017 r.

§4
Wysokość oraz okres przysługiwania refundacji
1.

Wysokość refundacji będzie przyznawana do 50%, obowiązującego w tym okresie zasiłku dla bezrobotnych
zgodnie z art.72 ust.1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każde dziecko lub osobę
zależną, na opiekę którego poniesiono koszty, jednak do kwoty nie wyższej niż 150 zł na 1 dziecko przez pełny
miesiąc.
2. Refundacja przysługuje na czas odbywania stażu, do 6 miesięcy.
3. Refundacja będzie następować na podstawie art. 61 oraz art. 72 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz na podstawie
niniejszego regulaminu.
4. Zwrot kosztów opieki dokonywany jest z Funduszu Pracy w ramach limitu środków określonego na ten cel.
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§5
Warunki i procedury udzielania refundacji
1. Podstawą ubiegania się o refundację jest złożenie „Wniosku o zawarcie umowy o refundację kosztów opieki nad
dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną” wraz z wymaganymi załącznikami, określonymi w pkt 4 wniosku,
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w terminie
15 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia formy aktywizacji zawodowej, o której mowa w §3 niniejszego
regulaminu.
2. Kwotę refundacji za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę poniesionych kosztów (nie wyższą niż 150,00zł)
przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni faktycznego odbywania stażu,
przypadających w okresie, za który przysługuje świadczenie.
3. O odmowie lub przyznaniu refundacji, Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu zawiadamia Wnioskodawcę pisemnie
w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w §5 pkt 1
4. W przypadku niemożności rozpatrzenia sprawy w tym terminie Starosta powiadomi Wnioskodawcę
o przyczynie zwłoki i wskaże nowy termin załatwienia sprawy.
5. Podstawą przyznania ze środków Funduszu Pracy zwrotu kosztów opieki jest umowa zawarta pomiędzy Starostą
a Wnioskodawcą.
6. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną będzie dokonywany w terminie do 30 dni
od dnia złożenia „Rozliczenia dotyczącego poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą
zależną” za dany miesiąc, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.
wraz z niezbędnymi załącznikami.
7. „Rozliczenie dotyczące poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osoba zależną” wraz
z wymaganymi załącznikami za dany miesiąc należy składać w okresie nie dłuższym niż 15 dni kalendarzowych
następujących po miesiącu, za który Wnioskodawca występuje o zwrot kosztów.
8. Kwota podlegająca refundacji zostanie przekazana przez Urząd:
 na rachunek bankowy, którego Wnioskodawca jest posiadaczem lub
 wypłacona w kasie Urzędu Pocztowego, przy ul. Bolesława Chrobrego 3 w Lubaniu.
Sposób wypłaty refundacji zostaje wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
9. Refundacja będzie dokonywana za dni faktycznego uczestnictwa w stażu, przysługujące dni wolne, jak również za
dni usprawiedliwionej nieobecności Wnioskodawcy (potwierdzonej kserokopią zwolnienia lekarskiego na druku
ZUS ZLA. Druk zwolnienia lekarskiego nie jest wymagany w przypadku gdy został wystawiony w formie
elektronicznej e-ZLA i przesłany do ZUS ).

§6
Utrata prawa do refundacji

1. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 7 lub osobą zależną nie przysługuje w przypadku:
a) Przerwania stażu, z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy;
b) 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 późn. zm.) tj. ukończenia przez dziecko,
na które przysługuje refundacja 6 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 18 roku życia;
c) zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną;
2. Wnioskodawca zobowiązuję się niezwłocznie poinformować PUP w Lubaniu o fakcie przerwania stażu lub innych
okolicznościach powodujących utratę statusu bezrobotnego lub prawa do ww. świadczenia.

§7
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem nie jest świadczeniem obligatoryjnym, dlatego też nie podlega
procedurom odwoławczym.
Wszystkie sytuacje odbiegające od zapisów zawartych w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane
indywidualnie przez Starostę na pisemny wniosek Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do spraw wszczętych od tego dnia.
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