
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAMIESZKA NIA  
I POWROTU DO MIEJSCA SZKOLENIA 

 
OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZ ĘDZIE PRACY W WIELUNIU 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy moŜe dokonywać przez okres odbywania szkolenia zwrotu kosztów przejazdu  

z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia osobom, które otrzymały skierowanie  

z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu. 

 

Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania szkolenia moŜe być 

sfinansowany w całości poniesionych kosztów przez cały okres odbywania szkolenia lub w części. 

 

Zwrot kosztów dojazdu osobie dojeŜdŜającej środkiem komunikacji publicznej  następuje:  

▪ za pełny miesiąc - na podstawie biletu miesięcznego i do wysokości 100% ceny biletu, 

▪ 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 odbywanego szkolenia. 

 

Zwrot kosztów dojazdu osobie dojeŜdŜającej prywatnym środkiem transportu  moŜliwy jest w przypadku 

braku moŜliwości dojazdu środkami komunikacji publicznej lub w innej uzasadnionej sytuacji i następuje na 

podstawie biletu miesięcznego proporcjonalnie do dni faktycznie odbywanego szkolenia.  

 

Warunkiem uzyskania zwrotu kosztów przejazdu jest:  

1. w przypadku dojazdów środkami komunikacji PKS: 

▪ złoŜenie wniosku o zwrot kosztów przejazdu, 

2. w przypadku dojazdu prywatnym samochodem: 

▪ złoŜenie wniosku o zwrot kosztów przejazdu wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego pojazdu, 

zaświadczeniem z PKS o cenie biletu miesięcznego na danej trasie, kserokopią prawa jazdy, a takŜe  

w przypadku, kiedy samochód nie jest własnością osoby dojeŜdŜającej - zgodą właściciela pojazdu na 

jego udostępnienie,  

3. złoŜenie co miesiąc – do 5 dnia kaŜdego miesiąca za miesiąc poprzedni – rozliczenia faktycznie 

poniesionych kosztów przejazdu wraz z:  

▪ zakupionym biletem miesięcznym lub – w przypadku dojazdów przez niepełny miesiąc – biletami 

jednorazowymi,  

▪ oświadczeniem dojeŜdŜającego prywatnym samochodem z podaniem odległości, na jakiej odbywa się 

przejazd oraz ilości zuŜytego paliwa i poniesionych kosztów. 

 

Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje osobie, która jest dowoŜona do miejsca odbywania szkolenia 

prywatnym środkiem transportu jako pasaŜer. 

 

Zwrot kosztów dojazdu moŜliwy jest tylko osobom, które uzyskały zgodę Dyrektora urzędu. 


