.................................................
(imię i nazwisko)

Ryki, dn. ....................................

.................................................
.............................. ...................
(adres)
............................................................
(nr telefonu, e-mail)

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Rykach

WNIOSEK
Zgodnie z art. 45 ust. 2, art. 108 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.) w związku
z podjęciem w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach/Filia w Dęblinie
w dniu.................................. zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/stażu/przygotowania
zawodowego dorosłych poza miejscem stałego zamieszkania*, w miejscowości, do której
czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania środkami transportu zbiorowego
wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie, wnioskuję o dokonanie zwrotu kosztów
zakwaterowania w hotelu/wynajętym mieszkaniu w miejscowości /w pobliżu miejscowości,
w której jestem zatrudniona(y)/ wykonuję inną pracę zarobkową/odbywam staż/ odbywam
przygotowanie zawodowe dorosłych* w wysokości ……………..…………………........

................................................................
(podpis)
* niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
*1. kopia umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub umowy o dzieło,
a w przypadku osób odbywających u pracodawcy staż, przygotowanie zawodowe dorosłych
lista obecności z danego miesiąca,
2. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia (nie dotyczy osób odbywających u pracodawcy
staż, przygotowanie zawodowe dorosłych),
*3. kopia skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach/Filii w Dęblinie,
4.rachunek wystawiony przez hotel lub umowa wystawiona przez osobę/agencję
wynajmującą mieszkanie, potwierdzona przez administrację właściwą dla danego mieszkania,
* dokumenty te należy dołączyć do pierwszego składanego przez osobę wniosku

potwierdzające zakwaterowanie w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której osoba
jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe
dorosłych.
Wypełnia Urząd Pracy:
Przyznano zwrot kosztów zakwaterowania, w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd
Pracy w Rykach/Filia w Dęblinie, w związku z podjęciem zatrudnienia / innej pracy
zarobkowej/odbywaniem stażu / przygotowania zawodowego dorosłych/* poza miejscem
zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego
zamieszkania środkami transportu zbiorowego wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie w
wysokości : ........................... zł, za okres ........................................... (słownie:
.................................................................................................................................................)
Zatwierdzam
* niepotrzebne skreślić

......................................

