…………………………………

Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie

(imię i nazwisko)

…………………………………
(adres zamieszkania)

…………………………………

PZ.624.________.2019

(telefon)

………………………………………

FK

PESEL

WNIOSEK
O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA I POWROTU
DO MIEJSCA ODBYWANIA SZKOLENIA
Wniosek należy złożyć w terminie do 5 dni po zakończonym szkoleniu, wnioski nie podpisane
i nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art.41 ust.4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz.1265 z późn. zm.) i w związku
z uczestnictwem w szkoleniu:
…………………………………………………………………………………………………..,
(nazwa szkolenia)

na które zostałem/am skierowany/a przez tutejszy Urząd Pracy, zwracam się z prośbą
o refundację poniesionych kosztów przejazdu.
Szkolenie odbywało się w terminie od…………………..2019r. do ……..………….…2019r.
Jednocześnie oświadczam, że dojeżdżałem/am najtańszym, dogodnym środkiem transportu,
obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej
…………………………………………………………………………………………………...
(nazwa przewoźnika)

samochodem własnym / użyczonym* o nr rejestracji…………………………………………
Poniesiony przeze mnie koszt przejazdu wynika z przejazdu z miejsca zamieszkania
…………………..…….do miejsca odbywania szkolenia……………………….…. i powrotu.
Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy / odbiorę osobiście w kasie
banku w terminach określonych przez tut. Urząd.*
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam, że
informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Wiarygodność informacji podanych we
wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.
............................................
( data i podpis wnioskodawcy)
Wymagane załączniki:
1. Bilety miesięczne /okresowe lub jednorazowe
2. Oświadczenie o korzystaniu z własnego / użyczonego samochodu
3. Przedstawienie do wglądu umowy użyczenia samochodu
4. Przedstawienie do wglądu: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego samochodu używanego w celu przejazdu

*) właściwe podkreślić

…………………………

Powiatowy Urząd Pracy
w Rzeszowie

(imię i nazwisko)

…………………………
(adres zamieszkania)

………………………….
(telefon)

………………………….
Fk

ROZLICZENIE
KOSZTÓW PRZEJAZDU NA SZKOLENIE
W okresie od ..............................2019r.do ...................... 2019r. z tytułu przejazdu na
szkolenie i powrotu do miejsca zamieszkania poniosłem(łam) koszty w wysokości
.............................................. zł.
Kwota powyższa wynika z przejazdu w rozliczanym okresie z miejsca zamieszkania
.............................................. do miejsca odbywania szkolenia………………………………
( miejscowość )

( miejscowość )

i powrotu najtańszym, dogodnym środkiem lokomocji, obsługiwanym przez przewoźnika,
wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej.
Koszt biletu miesięcznego ( okresowego) wynosi………………………………………………
Koszt biletu jednorazowego wynosi……………………………………………………………
…………………………………
( podpis bezrobotnego)

Wypełniają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie
WYLICZENIE KOSZTÓW PRZEJAZDU NA PODSTAWIE
PRZEDŁOŻONEJ LISTY OBECNOŚCI
…………………………… x ……………………………………. = ………………………….
ilość m-cy/ dni

cena biletu ( tam i z powrotem)

ogólny koszt przejazdu

………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………
( podpis pracownika PUP)

