imię i nazwisko ............................................................................................
adres zamieszkania ......................................................................................
nr PESEL ...................................................................

Prezydent m. st. Warszawy
za pośrednictwem
Urzędu Pracy m. st. Warszawy
w miejscu
WNIOSEK
o zwrot faktycznie poniesionych kosztów zakwaterowania
Na podstawie art. 45 ust. 2 i art. 108 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r. poz. 149 ze zm.) wnoszę o zwrot z Funduszu Pracy kosztów
zakwaterowania w:
................................................................................................................................................................................. ...............
(adres wynajętego mieszkania/ adres i nazwa hotelu)

za miesiąc ............................................... w wysokości ............................................... zł.
Kwota powyższa wynika z poniesionych kosztów zakwaterowania w hotelu/wynajętym mieszkaniu* w rozliczanym
miesiącu, w związku z podjętym na podstawie skierowania przez Urząd Pracy m.st. Warszawy zatrudnieniem, inną
pracą zarobkową, stażem, przygotowaniem zawodowym dorosłych* w:
................................................................................................................................................................................................
(adres miejsca pracy/stażu/przygotowania zawodowego)

Jednocześnie oświadczam, że:
1.
2.

W miesiącu .................................... uzyskałem(-am) wynagrodzenie w wysokości ............................. zł
brutto*/nie uzyskałem(-am) żadnego wynagrodzenie lub innego przychodu*.
Nadal pozostaję w zatrudnieniu i nie wypowiedziałem(-am) umowy o pracę; odbywam staż; przygotowanie
zawodowe dorosłych *.

Wnioskowaną kwotę proszę przekazać na rachunek bankowy: ..........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku)

Wymagane załączniki:
1. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające kontynuację zatrudnienia oraz wysokość otrzymanego
wynagrodzenia za pracę brutto za miesiąc rozliczeniowy (dotyczy osób, które podjęły zatrudnienie).
2. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające kontynuację stażu, przygotowania zawodowego dorosłych.
3. Uwierzytelniona przez pracodawcę kserokopia listy obecności za miesiąc, którego dotyczy zwrot.
4. Kopia umowy najmu wraz z oryginałem pokwitowania wpłaty należności z tytułu najmu mieszkania za
miesiąc rozliczeniowy/potwierdzenie zameldowania w hotelu wraz oryginałem rachunku potwierdzającym
poniesione koszty zakwaterowania w hotelu w miesiącu rozliczeniowym.
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a), że za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie w nim
prawdy, grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
Warszawa, dnia ...............................................

...............................................
(podpis wnioskującego)

* odpowiednie zakreślić
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/2014 Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy z dnia 11.06.2014r.

