Zasady przyznawania zwrotu kosztów przejazdu
Przez dojazd poza miejsce zamieszkania rozumie się dojazd z miejsca zameldowania (stałego lub
czasowego) do miejsca :
zatrudnienia,
wykonywania innej pracy zarobkowej,
odbywania stażu,
przygotowania zawodowego,
skierowania do pracodawcy,
skierowania na badania lekarskie,
skierowania do prac społecznie użytecznych,
szkolenia,
zajęcia z poradnictwa zawodowego
Na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy - najtańszymi środkami komunikacji.

1) Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia lub
odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego może być dokonywany przez okres do
12 miesięcy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki
na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjęła zatrudnienie lub inną
pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe, szkolenie, staż lub została skierowana na
zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego poza miejscem zamieszkania;
uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego
wynagrodzenia za pracę;
2)

Zwrot kosztów przejazdu może zostać przyznany osobie , która otrzymała skierowanie z
Powiatowego Urzędu Pracy:
do pracodawcy (w sprawie oferty pracy), którego siedziba znajduje się poza
miejscem zamieszkania ,
na badania lekarskie, jeżeli odbywają się one poza miejscem zamieszkania
bezrobotnego,
do prac społecznie użytecznych, jeżeli odbywają się one poza miejscem
zamieszkania
bezrobotnego.

Zwrot kosztów przysługuje po udokumentowaniu poniesionych kosztów , tzn. należy przedłożyć:
- listę obecności potwierdzoną podpisem przez pracodawcę,
- wszystkie bilety jednorazowe zawierające cenę i datę , lub
- imienny bilet miesięczny zawierający cenę, trasę przejazdu i okres obowiązywania, lub
- w przypadku braku możliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej dopuszcza się możliwość
refundacji kosztów dojazdu prywatnym samochodem do wysokości jaką poniósłby wnioskodawca,
gdyby korzystał z komunikacji ogólnie dostępnej. W tym przypadku należy przedłożyć:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- prawo jazdy,
- zaświadczenie od przewoźnika zawierające informację o wysokości opłat na danej trasie lub
jeden bilet z danej trasy z ceną.
- w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć : umowę o pracę.

