
Załącznik Nr 4 do Regulaminu przyznawania przez Powiatowy         Urząd 

Pracy w Radomiu zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania  
 

                                                                                               Starosta Powiatu Radomskiego 

………………………………….                                          Powiatowy Urząd Pracy 
    (Imię i nazwisko, imię ojca)                                                                 w  Radomiu  ul. Ks. Łukasika 3 

                                                                              

………………………………………….. 

          (Adres zamieszkania) 

PESEL………………………………… 

Nr telefonu……………………………. 

 

                                                   WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA 

                   składany w terminie do 20 –go dnia każdego miesiąca po upływie miesiąca, którego zwrot dotyczy. 

   

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 

jednolity Dz. U z 2017 poz. 1065) zwracam się z prośbą o dokonanie za miesiąc …………201…. roku zwrotu 

ponoszonych przeze mnie kosztów zakwaterowania. 

 

Nadmieniam, że na podstawie skierowania tutejszego urzędu pracy podjąłem /podjęłam od dnia……………… 

zatrudnienie- inną pracę zarobkową-staż-przygotowanie zawodowe dorosłych* w firmie:  

 

:……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                  (Dokładny adres /miejscowość, ulica / oraz pełna nazwa pracodawcy) 

Czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- zamieszkuję w hotelu w………………………………………………………………………………………….. 

                                                     (Nazwa hotelu, adres, nr telefonu) 

- zamieszkuję w wynajętym mieszkaniu………………………………………………………………………….. 

                                                                 (Adres i nazwisko właściciela lub nazwa instytucji, nr telefonu) 

- lokal nie jest własnością małżonka, członka rodziny do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego 

stopnia, 

- koszt zakwaterowania ponoszony przeze mnie wynosi miesięcznie………………………….. zł, 

- zgodnie z zawartą umową uzyskiwane przeze mnie wynagrodzenie lub inny przychód wynosić będzie 

…………………….zł  brutto miesięcznie. 

 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy regulaminu przyznawania zwrotu kosztów przejazdu 

obowiązującego w tutejszym urzędzie pracy. 

Załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem: 

  

1. Kopia umowy o pracę (w przypadku jej braku w aktach bezrobotnego). 

2. Umowa z tytułu wynajmu mieszkania. 

  

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań (art. 233 § 1 KK**) oświadczam,  

że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

                                                                                                               ……………………………………………… 

                                                                                                                  (Data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

*)      Niepotrzebne skreślić 
**)  Art. 233 § 1 KK : „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym  
                                      na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

 

 

UWAGA: 

Starosta może odmówić dokonania zwrotu w przypadku nie spełniania warunków określonych  

w regulaminie, niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów, bądź wyczerpania limitu  

środków. 
 


