ZASADY UBIEGANIA SIĘ W URZĘDZIE PRACY M. ST. WARSZAWY
O REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM /DZIEĆMI DO 6 ROKU ŻYCIA
LUB NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM DO 18 ROKU ŻYCIA
Podstawa prawna:
Art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 645).
1. Warunki ubiegania się o przyznanie refundacji:
O refundację kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi może ubiegać się osoba bezrobotna wychowująca co najmniej jedno
dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno niepełnosprawne dziecko do 18 roku życia, która:


podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub została skierowana przez Urząd Pracy m.st. Warszawy na
staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie
oraz



osiąga z tego tytułu miesięcznie przychody nieprzekraczające minimalne wynagrodzenie za pracę.

2. Wysokość refundacji:
Zgodnie z przedstawionymi dokumentami potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, w wysokości
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono
koszty.
3. Okres przysługiwania refundacji:


do 6-ciu miesięcy w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,



na czas odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

4. Procedura dotycząca ubiegania się o refundację oraz jej dokonywania:


wypełnienie i złożenie w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy wniosku o przyznanie refundacji kosztów opieki nad
dzieckiem lub dziećmi wraz z wymaganymi załącznikami,



o przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej w
terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów,



w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zostaje zawarta z wnioskodawcą umowa określająca warunki
oraz tryb refundacji,



składanie w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy wniosków rozliczeniowych dotyczący faktycznie poniesionych
kosztów opieki wraz z załącznikami, za każdy miesiąc objęty refundacją,



refundacja wypłacana jest z dołu, za okresy miesięczne, w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia
faktycznie poniesionych kosztów (wraz z wymaganymi załącznikami), na rachunek osobisty wnioskodawcy.
Wnioski należy składać w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10A, pok. nr 15 lub ul. Grochowska 171b, pok. nr 1
Informacja telefoniczna 19 524
OŚWIADCZENIE
Zapoznałem(am) się z warunkami refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi.
……………………………………….
Czytelny podpis wnioskodawcy
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