..................................................
(imię i nazwisko)
……………………………………………
(data urodzenia)

……………………………….

Starosta Tucholski
za pośrednictwem
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Tucholi

(adres zamieszkania)

WNIOSEK
O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
Zwracam się z wnioskiem o dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania
……………………………………………. do miejsca ……………………………………………….*)
(miejscowość)

(miejscowość)

i powrotu z tytułu odbywania:
- stażu,
- szkolenia,
- zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego**).
Nadmieniam, że powyższą formę podjąłem/podjęłam z dniem …………………………. na podstawie
skierowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi w …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i miejsce odbywania powyższej formy aktywizacji zawodowej)

w miejscowości ………………………………
Ponadto informuję, że będę korzystać***)
z usług transportu zbiorowego,
z prywatnego środka transportu.
Miesięczny przewidywany koszt dojazdu wyniesie: ………………. zł.
Należną mi kwotę zwrotu kosztów proszę przekazać na mój rachunek bankowy Nr:
_

_

_

_

_

_

Nie mam możliwości dojazdu zbiorowym środkiem transportu ponieważ: .............................................
…................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „Regulaminem przyznawania i dokonywania
zwrotu kosztów przejazdu na staż, szkolenie, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, miejsca
wykonywania zleconych przez urząd pracy badań lekarskich lub psychologicznych”, który dostępny
jest na stronie internetowej urzędu: www.tuchola.praca.gov.pl.

………………………………
(data i podpis składającego wniosek)

Oświadczam, że w związku ze złożonym wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu, zostałem pouczony
o treści art. 76 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) o tym, że przyznany zwrot kosztów przejazdu może zostać
uznany za nienależnie pobrane świadczenie w następujących przypadkach:
1) świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa
do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach
(art. 76 ust. 2 pkt 1),
2) świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub
sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd
powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie (art. 76 ust. 2 pkt 2).
Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
pieniężnego (art. 76 ust. 1).
…………………………………
(data i podpis składającego wniosek)

*) - stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego
**) - właściwe podkreślić
***) - właściwe zaznaczyć znakiem „X”

