Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”
realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Złożyć w miesiącu, w którym podjęto jedną z form
Załącznik nr 1

Olecko, dn. ……………………… 201… r.
......................................................................
(Nazwisko i imię)

Powiatowy Urząd Pracy

......................................................................
(Miejsce zamieszkania)

w Olecku

…………………………………………………..
(Telefon kontaktowy)

(PESEL)

WNIOSEK
o zwrot kosztów przejazdu
Proszę o przyznanie na okres od …………….…….. do ………………… zwrotu
kosztów przejazdu do miejsca (odpowiednie zaznaczyć) :
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

odbywania stażu

szkolenia

wykonywania prac społecznie użytecznych

odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego
Na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy z dniem …………………………
podjąłem/łam wyżej wymienioną formę i będę dojeżdżał/a do:
……………………………………………………………………………………………………………
(miejsce pracy, stażu, szkolenia lub zajęć)

………………………………………………………………………………………………………….
(adres)

W przypadku przyznania mi zwrotu kosztów przejazdu należną kwotę (odpowiednie zaznaczyć):
odbiorę osobiście w Urzędzie Pocztowym w …………………………………………………………...
proszę przekazać na mój rachunek, który posiadam w banku: ..............…………………………….

Nr __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __
__ __
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowiącego, iż: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

........................................................................
(Czytelny podpis Wnioskodawcy)
Załączniki :
Kserokopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (w przypadku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej).

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (III)”
realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wypełnia pracownik PUP:

Wnioskodawca spełnia warunki / nie spełnia warunków* do otrzymania zwrotu kosztów
przejazdu. Zwrot przyznano / nie przyznano* na okres od ……………………………. do
……………………… Ustalona odległość wynosi ……………….. km, a stawka dzienna za
przejazd ….……………… złotych.

…..………………………………
(podpis pracownika)

* - niepotrzebne skreślić

