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REGULAMlN
W SPRAW|E ZWROTU Z FUNDUSZU PRACY:

(oszTÓW ZA(WATERoWAN|A osoBoM, KTÓRE
PoDJĘŁY żATRUDNIENlE LUB lNNĄ PRAcĘ żARoBl(owĄ,

- l@szTÓW PRzElAzDU oRAz

- KOSZTÓW PRŻEJAZDU OSOBOM ODBYWAJĄCYM ZAlĘClA Z ZAKRESU

PORADNlCTWA ŻAWODOWEGO

oRAz KoszTÓW PRzEJAżDU o5oBoM, KTÓRE oTRzYMAtY5KlERoWANlE Do
PRACODAWCY ZGtASŻAjĄCEGO OFERTĘ PRACY POZA MlEJSCEM sTAŁEGO

Rozdziall
Rozduia| ll
zaśadypżVżnawania zwrotu kóśżiów pżejażdu do m]eFca zatrudnlenla lub innej pracv

Rozdzial lll
Zasady prżyżńaWania u Wrotu kosztóW żakwatćróWania

żasady pżyzńawania żWrot! ko9tówpźejażdu naża]ęca z poradńictwa żawodóWe8o.
zasadv pżyżńawania żWrotu kóśżtóW pEejażdu dó pracodawcy, który ż8łośilofeńę pracy

Rozdziałl
Postanowienia otólne

1,

ustaWa ż dńia 20 kwietn]a 2004l, o plonocjizarlUdn]€n
(Dz U, z 2013 r,, poz. 1265, 1149 ż póź, zm,)

a i]nstytucjach rynku pracy

§1

1,

starośta moż€ dokonwać źwrotu koszióWpnejazdu Wpąpadku:
- ódbvwania zajęć ż żaklesu poradnictwa zawodowego,
- podiecia

zatrudnienia Ub inne] pracy żalobkow€j na podstaWie s[ierówania,

-

otrzymanla skierowan]a do p6códawry, ktćry ż3lo§ił of eńę pracy,
ołZvmania sk €lowania na badania eka6kie lUb pśy.hológcżne,

2, starostamożedokonVwaćzWlolukó9tówżakWaterowaniaWpEypadku:
. podjĘc]a żatrudn]enja Lub inneipracyżaróbkóWejna pódsiaW]e sk]elowan ó
3 okres dokónywanja żWlotu ko9tóW pże]aźdui źakwaterowan]a może Wynosić do

4. DokonYwai

5
6,

e

zwrotu kortóW pnejazdu

]

zakwatelowania może następować ńa Wnio5ek

zwlót kórtówplżeFżdu ]zakwalerowana będziedokonywanyia końtóodbiorcy,
W użasadn onYch przypadkach moż Wy]enodbiórWkaseunędu
zwlot kortóW dojażd! n]p będz e pnyslugiwałóśóbóń żatrudnjonym W cńa.h]
.

pra. interwencvjnych,

doposaźeniastanowiska pracyoraż jnnychforn subsydiowanych

stalosta

uzó

od posiadanych

eżńia dokonvwan

€

§2
żWrotu kóntóW pżejazdu ] zakwótelowańia

łodkóWfnansowych naten cel,

§3

W pżVpadku dojażdu Wlasnym lub urvcżonvm łodk€m transpońu, kóśżtdójażdo
ob cza 5lĘ ńa podstawe aktua nei ceny b ]etu ń]eśię.żnć8óPKs bezpołedn]o
ż mieFcowośc] zan eszkania dó ńiej,cowości doceLowej, kjóre8o kwotę

dni ńńórVpżeżfaktv.żna ].żbe dni

dżielisię preż 30

dojazdu do pracV,

odległoścpomiędźy miejscowoićiaff] ob icanajeśtna podstawe mapypóśki,,TARGEo"

osratecżną decyzję
Dvreklor Powialow€8o

o

§4

relunda.ji kontóW pn€jazd0
Użędu Pracyw Nys e,

oźń anach re8u]ań nudecydu]€

oraz akwat€lowania

póde]mu]ć

§5
Dyre kto r Powiato Wego

§6

Uzędu PlaćV

W Nyść

W plósd.I r.U..g o*d.](hW oe8ulcn,n,eralo90*an,e nats
1 Kodeks PonepoWan a Adm nBtra.y]nąo,
2 Uśtawa ż dn]a 20 kwietnia 2004r, o plóńó.ji żatudnienh ]nśtytucjach rynku pracy
(Dż U ż 2013r,, poż 1255,1149z póź,zń )

Ro.dział ll
za§adY pnyznawania zwlotu kosztów przeiazdu do mie]'sca żatludnienia lub
innej pracy zalobkowej
starostd może dokónvwać z FJndU9u Pra.y p.zeż okl.śdo6ńeś]ęcyzwrolukolłóW
pnejazdu z miejs.owoś.]żamje5.kańia ipowrotu dó ń €jscoWoś.i żatudnienia lUb ]nn€j
pracy żarobkoWeji ośobi€ któla śpe]nia ląc.nie następują.e WarUn[i:
na podstawie śkierowańia powiatoweso UżędU pracv podjęła zatrudn]enje lub ińną

pracę zarobkową p.ża mleFcem żamlevkania W mleF.owości, do któlej ko9t
dojażdu naj!ań,ym, dogodnym łódkem tlanspońU, obslu€wanvm pEeż
pEewoŹn ka WykóńUjącego usłuc] W akresie końUn]kac, publicżnej, po wylćżeniu

wvnóś ża pełny miesiąc lW obie stróny)có najmniej 50,00 , W pEypadku niepe]nego
'
mlesiącaploporcjonańie,
ż^,ól ró ppn } f e.14. 1,e fi ó7A b}, Ąż,,, - 7, 00,00żl
-uzvskJje Wynasródżenie Ub ]nny pEychód W WVsokoś.i nie pżeklaaa]ąc€j 2o0%
min ma necoWynaclódżenia ża pracę,
ostanie źłożonyn e późn]s] nii 3 mlesią.e ód żatrudn eń]ai
ZWlót kónróW ptre]ażdu pźVnuBUje od ń{a W kiórym żonaiż]ożonVwniosek
Moźliwa jesr relunda.F żwrótu pne]óżdU do pracy W pdypadku p2edlureń a Umowy
- p]€Msży wnioseI
2

u

o pracę (np, po oklerle próbnvm )jeieliFśt tó umowa zlVń 9amym prócodaw.ą, do
klóreEo powatóWy użąd pla.V skerowal bełobotn€go, ne ma pżerwy międzY
umowami(ża Wy]ątk em dn]Wó nvch od pracy ),
Ubegającys ęożwlótkośżlóW pnejażdo sklada Wśedżbie PUP NVsa:
Wn osek o żWrot kogtóW dójażdu zd nl r,
-roż]cżenie pon]esionych k05żtów żat, nr2,
-W pEypadku pżejażdUkómunikac]ą pub].żną na podnawe biletÓW jednorażóWych
ńa]erv do]ącżyć Wsżystkie biety dokumeniu]ąc€ ptejażd W danym ńieś]ąćUż mieFca

uani€,kan]ó dó ńiejśca Wykonywania pracy,
w paypadku pneJażdu końun kacją publicżną na podsrawie b etu ńieśęcżneBona eżv
dółą.żyćóry8]nałbietu miesięcżneBo na którym żnajdu]eśię]ń]ę nazwsko, W5każana
]en trara, ćeńa oraż ńieśac ]akieeo dótv.żv b et ub dokumeńt potwieldza]ący żakup
biletu żaWieraiącw/W inlormac]e ńp lakt!ra, para3on
-w pnypadku dojau du Wtasnvń łodkiem transpońu: dówód r€jeśtracy]ny i prawo jażdy
do Wg|ądu, a W ptrVpadk! Użyczenia samó.hódU: UmoWę o użycżeń]u samochodu iyko
od osobv śpókr€Wn onej 1ma|żońek, ródż€ńsrwo i]ch malżonkowie, rodzc€, teściowe,
dżiec i ch małrónkóWie, Wnuki, dziadkóWie ), pźWó ]ażdy i dowód rejaśtla.yiny do
- kśprokop]ę ]sty obecnoścl potw]erdzoną

pnez placodawćę,

-żaśWlad.zenieo dóchódach bluitoza dańV mieś]ącktór€go doty.ży żWrol ,
- kselokopię umóWV o pracęloryginałdoW8lądu)
PodstaWądo rożpatrzeniaWniośku]e§i pęedlożen]eW9yłkichW/WdokUńentóW

6
7
3

Bietynleczy,te neniebędą pod egaćrelundaćji
o rożpatrżen]u Wn ośk0póWiatóWVU[ąd pracy powiJdama Wnioskodawcę

na

piśm€,

DokonywaniezWroiu k05żtóW pnejazduodbYWa 5]ęW.ykla!h m es]ęcżnych.

Wnioski będą pĘyjmowane do 5go dna każdeBó nałępu]ące8ó po sob€

meś]ąća

9

Wvpłata żWrótu kó9tóW plżp]ażduodbvwa sę na konto Wnioskująceeó po 20łyń
dniukażdegona§iępu]ące8oposobie mieśącakaLendażowe8o
10. !żąd może odńóWićdókónan a Zwrotu kosztóW pżejażdu wprżVpadku:
niespeinena pftez osobę ubie8ają.ą sq o dokonanie żwrotu kosłóW WaluńkćW
ókr€ś ónVch W ninieFżych żasadach,

. -et!,,,^ego_dol,rF1o^"]idpo,ie on/,Ęlo,"on
11 zwrot ko9ióW pź€jazdu nle pEVnugureosobiedoWóżónej]ako pasażer
12 o9oba bpłobotna W ókresie ]ednąo roku ka]endaEowego ńoże Uźyśkaćłącżne do
6 mlesięcznych refundacj zwrotu

kożlów ptrejażd! ż tytułu podjęca pracy,

nne] placy

13 W pnypadku pzekocżenia W danyff ń e9ią.u pżVchódu, o którym mowa W pkt 1 lub
nie żłożeijarozicżenia w Uśtalonym termin e zwrot kortóW dojażdU dó pra.V ża ten
n esią. nie pRyługuje,.o jednócżejn € n e powódu]€ Wydlużenla calkowteco oklesu
pżynu3WaniażWrotuokoleiny ńiesiąc
1a, żWro1 kontóW dojażdu nie jesi śW]adcżenem ob gatory]nym, dlat€go leż nie pód ega
proc€durom

odWolawczym

Rozdzaał lll

zasadY prżyżnaWania zWrotu kosztów zakwateloWania

1. staloła ńore

dókónać ż Fundułu Pracy pneu okres do 6 m e9]ęcy w okles]e]€dne8ó

roku kaleńdanowego zwrotu koriów ,akw3terowania osoble, kióra spelnia |ą.znie
nanępującewarunk:
, na podstawe 5kerowania póWaróWego U[ędU placy podjęla żatrudnienie lub iiną
pacężalobkóWą, poża mieFcemzam eżkania,W ńiejscoWoŚci, do krór€jczas do]ażdu
]powlo1u do ńiejsca na]ecożam elżkania wVnosi tącżnie ponad 3 €odziny dżiennie,
- ńieśzkaW hoie]U Ub Wynajęlym mie9kan]u W miejscowośc ub W pobizu
ń ejscowoścl, W kórej jest blrudniońa ubWvkonujeinnąplacę żaróbkową,
- UżVskuje WvnaErodżenle ub jnnv pnychód w Wvśoko(iniep2ekracza]ącej 200%
min ma ne8o Wyna8ródżenia za pra.ę obowlązu]ącego W mjesią.U, 6 któly jeł
dokonywany żW.ot k05ztóW żakwaierówania,

pieruły

Wniośek żóśtane żloiony nie późn]ej niż 3 mie5]ące od źalludn €nia,

ż, zwrót k.sżtóW źakwaterówania pnynuguje od m ca W którym żosta] żłożónyWn]ósek
3, MieslęcżnaWysokośćrelundaci kortóW żakwateróWan a n e moźebyćWyższa niż5O0zl.

4

Ubiegający5ię ozwrot kortów

ża kwatelowan a

sklada W siedz bie PUP Ny9a:

wn oseko dokónan]ćżwrolu kosztówżakwaterowan

- rori.żen e poniesonych kó9tów,żal, nr4,

a

żał,Nl3

plac€

oryginał dó W3 ądU,
kserokop ę uńoWV ż tvłUlu WyiajmU loka u {lokal nie może być Wlasnóśc]ą malzonka,
k5erokop]ę umoWy ó

.ronka rodżinv do dfuRiego stopnia pókewieństwó Ub druglego

nópn a

DoW noWa.twa) orvglnał do we|ądu,

5

6

kśelókópię sly obecnoścl pótwierdzona pżeźpra.odaWcę,
żaśWadcżenieodpra.odawcyóósią3n ętych do!hoda.h brultoWróźi.żanym m e5ią,U,
oryginaĘ rachunkóW' laktul za Wyńa]em lokalu, dowódów żaplaty pżeżosobę
!plaWn oną (pEekaż pócżtowy, pPe €W bankoWy,Wp]atJ na konto W banku).
UEąd ńóżeódńóWićdokonaniażwroiu kolżtóWżakwaterowanaWpżypadkU]
niespeln en a pu eż óśobę ubiegają.ą się o dokonanie żWrotu kosźtóW żakwate,owan a
WalunkóW okreś onych W n nie]sży.h zaśadach,

newłaścwegoudókumentowaniapon!esońychkosżiów,
ośobabełobotna w okrese jednego loku ka]endarzowego ńoże uuvskać iąan]e do 6
m eslęcżnych refunddcr] żwrótu kogtóW żakwaterowanla z t}łUtu podjęca pla.V, inne]
pra.y żaróbkówej (lic,ąc jeden ńiesiąc]ako 30 dni)
W otvpadku pżekrócżenia wdanyff mieśącUptychodu, ó któryń mowa Wpkt 1lub ni€

żtożenialoż .żenia W ustaonvm term nie żMot kortów żakwaterowania ża ten ńles]ą.

]ednofteśń]e ne powodu]e Wydtużen a calkowtego okesu
ptryslu8iwan a żwlotuo kole]ny m e5iąc
żWrot ko9tóW żakWateloWania n e jen śWad.żen€m oblgatoryjnym, d]atego też n]e
pod eFa orócedurom odwolawc?yń

ne pDynuguje,.ó

Rozdżiai lV
zasadv pżvżnawania zwlotu kosżtóW pl2eiazdu na żajęcia z poradnictwa
zawodoweEo,

1. Ub]ega]ącys]ĘożWrolkosłćwp2e]óźdUśk]adaWsiedżlbiePUPNV9a:

Wniose[ o żwrót ko9tóW dojażd! na żajęca grupowe ż żakresu poradnctwa
żawodowego

-za] n.5

końplei biletóW ż każdego dnia potw]eldża]ącvch pnejazd ż m]ć]scóWości
zamierkan a do ń]eF.owości, W klórej odbywąą się żajęcla z poladnntwa
zawodowego olaż oŚWjad.żenie ó koszce powrotu ? ostah€Bo dnia z.]ęĆ dó
ń ej§ca żańienkan a,
w p[ypadku jednodniowv.h żajęć slupowych, 1b ]et olaż ośWadcżenieo ko,c]e
powrotu z żaręćdó miejścażameĘkańia,
_ W plzypadku dojażdu Własnym łodkem transportu: dowód lejenracyj.y L plawo

jażdy do Wglądu; w pżypadku użyczen]a lańóchodu Umowa o użyczenlu
śamo.hodu, dowÓd rejestlacvjny l prawo jazdy do W8lądU, a w pĘVpadk!
dowoźen]a samochodem pżeżinną osobę: ośWiadcżen]eo dowożeń]U, pĘWo

iażdyidowód rerertlacyjnyosobydowórąćejdó

w8lądu

obliczanie dłu€ojci tlasy przy ptyieźdżie Wla5nym łodkem tranśpońu, uźycżeń]u
samo.hodU od inn€j osóby, cży t€ź dowóźen U na żajęcia plzeż ]ńną o5obę usta a 5ię ża
pómócą ńapy Po]ski (,,Targeo"
trasa optymalna), oblcżanie ko9tu ptrejażdU
W powyż9ych pżVpadkach dokóńU]e śięna podslaw]e 51awek kilometrowych W€

-

a[lualnejTabelicenżapżeWóźy biletyjednolażóWePKsNyśa,
2. osobom żamiesżkują.Vm w ńiejścowoś.i,W któlej odbywają się żajęćia ni€

pżyś]uguje

żWrotko,tu dojazdu na zaję.ia €rupowe z poradnictwa zawodowe8o.
3. Biletyn eczyt€lne nlebędą pod €3aĆ reluńdacj
4 Pódstawą do rozpatl?enia Wijo5kU jen pęedtóżeńie Wrystkićh W/WdókUmentóW,
5 Wniosk o zwror kóntówdo]ażdu na ża]ęcia grupoweż akesu poradnictwa zawodowe8o
na eży żtóźyćdó 14 dni ód żakóńcż.nia żajęć, Wn osk] żtożonepo tym ierm]nie będą

6

lożpatrżone ne8arywnie.

UżądńożeodmóWićdokonaniazwrotu kóętóWpEejazduwpnypadku:
.nieśpetn]eńia pżeżo9óbe dbieea]ą.ą śęó dókónane żwrótu kóśłówWalUnkóW
określóńych W ninleFzy.h zasadach,
. nieunałWeco udokumentowania ponie5]onych kortóW
7 żwroi kosżtóW dojażdu n e j€śt śW]ad.zen em óbl8atoryjnym, d atego też n]e podląa
pró.edOróm odwołaW.żVń.

Rozdzialv
zasady plzyznawania zwlotu kosztóW pżejazdu do pracodawcy, któryżglo§i|
ofeńę Pla.y

1
2
4
5

zwrót pżydu8uje iy]ko w prżypadku ótżVńań]a śkierowańia do Praćódawćy ńają.ego
5]edżibe poza miejscem zam e9kaniaosoby kie.owanej,
zwr.i kosżtóW móż€ nanąp]ć tvko W prypadku
W Użędżie.oz cżonpgó
'oźenia
i potw erdzonego pie.zęc ą pra.oddWcy 5k]eroWania,
W

p-lp.dLU odno(t pódlę,ia p,a-J

7r'

lot .p.V,]

clló,

żwrol kortóW dokonywanyjest Wylączńie na końto bankowe
Ubląa]ącysię ó żwrót kosżtóW pne]ażdu skladaWsiedzbie PUP Nysa:
wniosćkożWloikośżtóWpż.jażdu-żai
Nr5
bietv porwierdżające pEejazd z ń]e]s.owośc zamie,kan a do miejscowoni, w któlej
ma sied?lbę prucodaWca poWrolu]
, W pżypadku dojazdu własnym nodk em transpońu doWódrejestraąny,praWojażdV
dó WEląd!, ó W pżypadlu użycżena śańochodu: umowa o uźycżenlu samochodu
tyko od osoby spokrewnione] (rodzce, matżonkowie, rodzeństwo, dżiadkóWe,
tełiow e), doWód re]e§tżcyjny plawo jazdy do W3 ądu,
6 Bietv n]ecżyte nenie będą pod egaćrefUnda.ji.
7. oblczane dlu8ościrrasy pży pcyjeźduie Wlasnym łodklem
uzvcżeniu 3amochodu od innej osoby usla|a s]e ża pońo.ą ńapy Polsk (,,TarEeo"
trasa optvma ńa), oblcżan € kó,tu ptreiażdu w powyżsżVch pżvpadkach dokonuje się

na podstaw]e stawek klómetrowych Wg aktuanei Tabejc€n

za plżewoży - bilety

a, PodstaWądo lozpalrżen aWn osku jest plzedlożenie WsżVstkich W/W dokUm€ntóW
9.

u

o rozpanżeniu wnosku powiatowy unąd placv pówiadamla wnioskodawcę na p]śmie
utrąd może odńów]ć dokonania żwróru koętów pu ejażdu w pcypadku
nleśpelńieńia plż€ż osobę ubiegającą się o dokónanie żWrotu kóśłćwWaruńkóW
określonVch W nin eFzych żasadach,
- n]ewłaściwegoudokum€ntoWan a poni€sionYch

zwlot

korlóW.

kosżtóW dojazdu nie jen śWiadą€nlem ob igatoly]nym, dlatego teź nie pod e8a

prócedulom odWolawcżVm,

PosTANoWlENlA KoŃcowE
KómpletneWn osk] o żWrot kosżtów plzejażdu lplawdzane są pod kątemformalnym ]
merytorycznvm na posżcżególnych ślanowkkach pteż pracownika odpówiada]ącego

sprawdżenia danych We Wńiosku dokonuje 5ię ńa pódslawie hśtobecnośc,
doiączonych bietóW ośWadcżeń o UźycżenU/dowozeniu, k9erokoplj prawa ]ażdy i
doWódu rejesłacvine3o,
3.

KazdVWniosek poWin.n być opi5ańy pn€ż pracownika iop]ecżętóWany.

4.

Pracown

k

odpowledżia

ny za dańV dżałśpórądza żenaw€nle

pEeiażdów

]pżekażujedo Wydzla]u ksĘsowośc, ceeń sprawdżen a pod kąteń finansowo
księeowvm lw}p]arY,

i/!\.
Regulańin w.hodżi w Żvćie

a{Elł|]]

