P O W I AT O W Y U R Z ĄD P R A C Y
W TURKU
ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, tel. (63) 280-23-40, fax (63) 280-23-70
email: potu@praca.gov.pl, biuro@pup.turek.pl, www.pup.turek.pl

Turek, dnia ............................................................

……………………………………..
(imię i nazwisko)
……………………………………..
(adres zamieszkania)
……………………………………..

Powiatowy Urząd Pracy
w Turku

ROZLICZENIE
poniesionych kosztów opieki za miesiąc …………………….. 20.……. r.

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.), w związku: *

 z podjęciem od dnia ……………………zatrudnienia na podstawie skierowania PUP,
 z podjęciem od dnia ……………………innej pracy zarobkowej na podstawie
skierowania PUP,
 z rozpoczęciem od dnia ……………….stażu na podstawie skierowania PUP,
 z rozpoczęciem od dnia ……………….przygotowania zawodowego dorosłych na
podstawie skierowania PUP,
 z rozpoczęciem od dnia ……………….szkolenia na podstawie skierowania PUP
wnioskuję o wypłatę refundacji w wysokości …………………………..zł kosztów opieki nad*:
 dzieckiem/dziećmi do lat 6
a) imię i nazwisko...............................................................ur. ................................
b) imię i nazwisko...............................................................ur. ................................
 dzieckiem/dziećmi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7
a) imię i nazwisko...............................................................ur. ................................
b) imię i nazwisko...............................................................ur. ................................


osobą zależną
a) imię i nazwisko..............................................................ur. ................................
(stopień pokrewieństwa, powinowactwo,
pozostająca we wspólnym gospodarstwie
domowym)

*Właściwe zaznaczyć
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Należną mi kwotę kosztów opieki*:
 proszę przekazać na rachunek bankowy nr:
-

-

-

-

-

-

w Banku ……..………………………………………………………………………………………...……,


odbiorę osobiście w punkcie obsługi MONETIA Sp. z o. o., ul. Łąkowa 4, 62-700 Turek w
terminie ustalonym przez Urząd.

Uzyskuję/nie uzyskuję* z tytułu wykonywanego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznie
przychody nieprzekraczające minimalne wynagrodzenie za pracę.
OŚWIADCZAM, że :
Dane zawarte w niniejszym rozliczeniu oraz dane i oświadczenia zawarte we wniosku o przyznanie
refundacji kosztów opieki z dnia……………….. są aktualne i zgodne z prawdą. Jestem świadomy/a
odpowiedzialności prawno- karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.
Do rozliczenia załączam:
1. …………………………………
2. ………………………………….
3. ………………………….………

Uwaga :
Urząd zastrzega sobie prawo weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej złożonych
dokumentów i do przekazania refundacji kosztów opieki do wysokości zweryfikowanych
kwot.
………………………………………
(Data i podpis Wnioskodawcy)
Wymagane załączniki:
Do „Rozliczenia” należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzonych przez Wnioskodawcę za
zgodność z oryginałem, tj.:
1. W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
➢ zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu lub wykonywaniu innej pracy
zarobkowej, wraz z potwierdzeniem o wysokości osiągniętych przychodów
z tego tytułu
w miesiącu, za który jest składane Rozliczenie,
➢ rachunki, faktury lub inne dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych kosztów opieki
wraz potwierdzeniem zapłaty,
➢ w przypadku pozostawaniu Wnioskodawcy z osobą zależną we wspólnym gospodarstwie domowym –
oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu z osobą zależną we wspólnym gospodarstwie
domowym w miesiącu, za który jest składane Rozliczenie
lub
2. W przypadku odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia:
➢ rachunki
lub faktury potwierdzające wysokość poniesionych kosztów opieki
wraz
z potwierdzeniem zapłaty,
➢ w przypadku pozostawaniu Wnioskodawcy z osobą zależną we wspólnym gospodarstwie domowym –
oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu z osobą zależną we wspólnym gospodarstwie
domowym w miesiącu, za który jest składane Rozliczenie.
*Właściwe zaznaczyć

PUP/2018/22

