
 
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

I POWROTU DO MIEJSCA ZATRUDNIENIA LUB INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ, 
ODBYWANIA U PRACODAWCY STAśU, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 

DOROSŁYCH, ODBYWANIA ZAJĘĆ Z ZAKRESU PORADNICTWA ZAWODOWEGO 
LUB POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY, WYKONYWANIA PRAC 

SPOŁECZNIE UśYTECZNYCH ORAZ PRZEJAZDU DO PRACODAWCY I NA 
BADANIA LEKARSKIE LUB PSYCHOLOGICZNE 

 
OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WIELUNIU 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy moŜe dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów 

przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, odbywania u pracodawcy staŜu, przygotowania zawodowego dorosłych, 

odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu 

pracy osobom, które: 

� otrzymały skierowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu i podjęły 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staŜ lub 

zostały skierowane na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w 

aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeŜdŜają do tych miejsc, 

� uzyskują wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Powiatowy Urząd Pracy moŜe równieŜ zwrócić bezrobotnemu skierowanemu przez urząd: 

1. koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie uŜytecznych i powrotu 

do miejsca zamieszkania lub pobytu, jeŜeli prace te są wykonywane poza 

miejscem zamieszkania lub pobytu bezrobotnego, 

2. koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku 

skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeŜeli siedziba tego 

pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.  

 

Powiatowy Urząd Pracy moŜe takŜe zwrócić bezrobotnemu lub osobie (poszukujący 

pracy), o której mowa w art. 43 Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 69 z 2008r. poz.415 z późn. zm.) , koszt przejazdu na 

badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania jeŜeli na badania te 

został on skierowany przez urząd pracy i dojeŜdŜa do tych miejsc.  

Wydatki są kwalifikowane do wysokości ceny najtańszego biletu komunikacji 

publicznej na danej trasie. 

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania staŜu, 

przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego 

lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz wykonywania prac społecznie 

uŜytecznych moŜe wynosić 100% poniesionych kosztów przez cały okres trwania wyŜej 

wymienionych form aktywizacji. 



 

Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

nie moŜe przekroczyć kwoty 150 zł miesięcznie. Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach Dyrektor 

PUP moŜe wyrazić zgodę na refundację wyŜszych kosztów przejazdu. 

 

Zwrot kosztów dojazdu osobie dojeŜdŜającej środkiem komunikacji publicznej 

następuje:  

• za pełny miesiąc - na podstawie biletu miesięcznego, 

• za niepełny miesiąc - na podstawie biletów jednorazowych z wyłączeniem biletów 

jednorazowych Komunikacji Miejskiej kursującej w obrębie jednej miejscowości lub na 

podstawie biletu miesięcznego proporcjonalnie do dni kalendarzowych faktycznego 

odbywania staŜu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania  zajęć z zakresu 

poradnictwa  zawodowego lub pomocy  w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Bilety nieczytelne nie będą podlegać refundacji. 
 

Zwrot kosztów dojazdu osobie dojeŜdŜającej prywatnym środkiem transportu następuje 

na podstawie zaświadczenia o cenie biletu miesięcznego proporcjonalnie do dni roboczych 

faktycznie odbywanego staŜu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania  zajęć  

z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

 

Zwrot kosztów dojazdu osobie dojeŜdŜającej zakładowym środkiem transportu lub 

korzystającej z usług prywatnego przewoźnika następuje na podstawie faktury, rachunku 

imiennego lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub przewoźnika. 

 

Zwrot kosztów dojazdu osobie odbywającej prace społecznie uŜyteczne oraz zwrot 

kosztów przejazdu do pracodawcy lub na badania lekarskie i psychologiczne w związku ze 

skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy następuje na podstawie biletów jednorazowych.  

 

Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest złoŜenie co miesiąc:  

1. W przypadku osób dojeŜdŜających środkiem komunikacji publicznej: 

• wniosku o zwrot kosztów przejazdu wraz z biletem miesięcznym lub biletami 

jednorazowymi (w przypadku dojazdów przez niepełny miesiąc), rachunkiem imiennym, 

fakturą lub zaświadczeniem – w przypadku dojazdów zakładowym środkiem transportu 

lub korzystania z usług prywatnego przewoźnika;  

2. W przypadku dojazdów prywatnym samochodem - wniosku o zwrot kosztów przejazdu 

wraz z: 

• zaświadczeniem z PKS o cenie biletu miesięcznego na danej trasie; 

• dowodem rejestracyjnym pojazdu, prawem jazdy – do wglądu; 



• zgodą właściciela pojazdu na jego udostępnienie w przypadku, kiedy samochód nie jest 

własnością osoby dojeŜdŜającej; 

• oświadczeniem dojeŜdŜającego prywatnym samochodem z podaniem odległości na jakiej 

odbywa się przejazd oraz ilości zuŜytego paliwa i poniesionych kosztów; 

• fakturą VAT za zakupione paliwo.  

 

Zaświadczenie PKS, dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz zgodę właściciela na 

udostępnienie pojazdu złoŜyć naleŜy jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem. 

 

Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów w przypadku przejazdu do pracodawcy lub na 

badania lekarskie i psychologiczne w związku ze skierowaniem przez urząd pracy jest 

złoŜenie wniosku o zwrot kosztów jednorazowego przejazdu wraz ze skierowaniem PUP  

z potwierdzeniem stawiennictwa u pracodawcy lub zaświadczeniem z przychodni 

potwierdzającym wykonanie badań oraz biletami przejazdu na wnioskowana kwotę. 

 

 

Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje osobie, która jest dowoŜona do pracy, 

miejsca odbywania staŜu, przygotowania zawodowego dorosłych, odbywania zajęć z 

zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 

prywatnym środkiem transportu jako pasaŜer. 

 

  

 


