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…………………………………………

Chełmża, dnia ……………………

Imię i Nazwisko

…………………………………………
Adres zamieszkania

…………………………………………
…………………………………………
Data Urodzenia

Oświadczenie
Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż zostałam(em) skierowana(y) na staż do
Organizatora (Nazwa i adres miejsca wykonywania pracy) ……………………………………
…………….……………………………………........................... w ramach Bonu Stażowego
w okresie odbywania stażu od ………………… do ……………………..
Oświadczam, iż będę ponosił(a) koszty związane z dojazdem do i z miejsca
odbywania stażu.
Ryczałt

na

dojazdy

odbierać

będę:

osobiście

/

przekazem

na

konto*

……………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………
Data i podpis bezrobotnego

*) niepotrzebne skreślić
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Zasady korzystania z ryczałtu na dojazdy na staż w ramach bonu stażowego
Zgodnie z art. 66 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 1265 z późn.zm.) bezrobotnemu, który został
skierowany na staż w ramach bonu stażowego przysługuje ryczałt na dojazd do i z miejsca
odbywania stażu, który znajduje się poza miejscem zamieszkania.
Warunkiem wypłaty ryczałtu będzie oświadczenie bezrobotnego, że będzie on ponosił
koszty w związku z dojazdem do i z miejsca odbywania stażu.
Ryczałt wypłacany będzie w miesięcznych transzach w wysokości do 100zł w
terminach wypłaty stypendium, przez okres trwania umowy (maksymalnie 6 miesięcy).
W przypadku, gdy staż odbywa się w niepełnym miesiącu lub gdy bezrobotny nie
odbywa stażu z powodu niezdolności do pracy (udokumentowanej zwolnieniem ZUS ZLA)
oraz w związku z nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy, ryczałt naliczany jest
proporcjonalnie. Obliczenie ryczałtu następuje poprzez podzielenie kwoty podstawowej przez
30 i pomnożenie przez ilość dni kalendarzowych odbytego stażu po uwzględnieniu
nieobecności określonych powyżej.
Maksymalna kwota ryczałtu (tj. 600zł) podlega waloryzacji na zasadach określonych
w art. 72 ust. 6 ustawy. Minister na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
Polskiej „Monitor Polski”, kwoty kosztów przejazdu po waloryzacji.

…………………………………………………
Data i podpis bezrobotnego

