
 

 

 
       Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 05 /09  

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni  
                                                                                                     z dnia 12 lutego 2009 r. 
 
 
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego 
dorosłych, szkolenia lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub 
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz na badania lekarskie lub psychologiczne, 
do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, do miejsca wykonywania prac społecznie 
użytecznych.  
 
Na podstawie § 31 ust.1 pkt 2 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w 
Gdyni zarządza się co następuje: 
 

§ 1. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni może dokonać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca 
zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, 
odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, odbywania zajęć z 
zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz na 
badania lekarskie lub psychologiczne, do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, do 
miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, na wniosek.  
 

§ 2. 
 

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje w przypadku: 
1. podjęcia przez osobę bezrobotną, skierowaną przez urząd, zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, 
odbywania zajęć  z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym 
poszukiwaniu pracy; 

2. skierowania bezrobotnego na badania lekarskie lub psychologiczne; 
3. skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych; 
4. skierowania bezrobotnego do pracodawcy, który zgłosił ofertę  pracy, jeżeli 

siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego. 
 

§ 3. 
 

Zwrot poniesionych kosztów przejazdu dokonywany będzie za przejazd najtańszym, 
dogodnym, środkiem transportu obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w 
zakresie komunikacji publicznej.  

 
§ 4. 
 

Do miesięcznych rozliczeń kosztów przejazdu należy każdorazowo dołączyć: 
 

1. zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające wysokość uzyskanego 
wynagrodzenia lub uwierzytelnioną kserokopię listy płac wraz z potwierdzeniem 
odbioru wynagrodzenia lub raport imienny ZUS (RMUA) za miesiąc którego 
dotyczy rozliczenie (nie dotyczy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, 
szkoleń, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub aktywnego poszukiwania 
pracy); 

2. dokument (np. oryginał imiennego biletu miesięcznego, bilety jednorazowe, 
paragony, faktury) potwierdzający poniesione koszty przejazdu z miejsca 
zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia, odbywania stażu, przygotowania 



 

 

zawodowego dorosłych, szkolenia, odbywania zajęć z zakresu poradnictwa 
zawodowego lub aktywnego poszukiwania pracy; 

3. w przypadku stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć z 
zakresu poradnictwa zawodowego lub aktywnego poszukiwania pracy  
potwierdzonej  kserokopii listy obecności. 

 
§ 5. 
 

O przyznaniu lub odmowie dokonywania zwrotu ww. kosztów Urząd powiadamia osobę 
bezrobotną w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych 
niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. 


