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Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZLICZANIA DODATKU RELOKACYJNEGO 

 
W projekcie „Droga do zatrudnienia III” Uczestnikom Projektu, przysługuje dodatek relokacyjny na 

pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru 

czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego 

zamieszkania. Kwota ta wynosi maksymalnie 5.800,00 zł brutto na Uczestnika Projektu, wysokośd dodatku 

relokacyjnego nie może byd wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce 

narodowej obowiązującego w dniu przyznania dodatku. 

Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 

1. odległośd od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia wynosi co najmniej 

50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania przekracza 

łącznie co najmniej 3 godziny dziennie (potwierdzenie w postaci wydruku z google maps z 

wskazanym czasem przejazdu oraz długością trasy); 

2. osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy lub 

wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania 

stosunku pracy. 

3. osoba z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej będzie osiągała 

wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 

brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym; 

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków Uczestnik Projektu będzie mógł złożyd wniosek o przyznanie 

dodatku relokacyjnego oraz wymagane dokumenty. Ocena wniosku nastąpi w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty złożenia wniosku wraz z oświadczeniem. Uczestnik Projektu zostanie 

powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyniku rozpatrzenia wniosku. 

  

Po otrzymaniu dodatku relokacyjnego Uczestnik Projektu powinni przedstawid: 

1. Do 30 dni od podpisania umowy (jednorazowo): 

a) oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu warunków w związku z przyznaniem 

dodatku relokacyjnego; 

b) kserokopię umowy o pracę (potwierdzona za zgodnośd z oryginałem) lub zaświadczenie 

od pracodawcy potwierdzające podjęcie zatrudnienia. 

2. W okresie co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku 

cywilnoprawnego (za każdy miesiąc) (dotyczy osób które podjęły zatrudnienie lub inna pracę 

zarobkową): 

a) kserokopię listy płac / rachunku do umowy zlecenia i dowodu odbioru wynagrodzenia przez 

Uczestnika Projektu; 
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b) kserokopię deklaracji ZUS P DRA wraz z załącznikami kserokopią deklaracji ZUS RCA / RSA, 

kopię dowodów wpłaty do ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy wymiaru 

składek i wysokości odprowadzonych składek ZUS. 

3. W okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG (za każdy miesiąc) (dotyczy osób 

które założyły działalnośd gospodarczą). 

a) kserokopię deklaracji ZUS P DRA wraz z załącznikami kserokopią deklaracji ZUS RCA / RSA, 

kopię dowodów wpłaty do ZUS lub zaświadczenie z ZUS o wysokości podstawy wymiaru 

składek i wysokości odprowadzonych składek ZUS (podstawa wymiaru składki na 

ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może byd niższa aniżeli podstawa przy 

obowiązującym minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

4. W terminie 7 dni od utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania 

działalności gospodarczej należy przedstawid oświadczenie Uczestnika Projektu o utracie zatrudnienia / 

innej pracy zarobkowej / zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w sytuacji 

podjęcia kolejnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej lub zmiany miejsca 

zamieszkania należy przedstawid oświadczenie Uczestnika Projektu o podjęciu kolejnego zatrudnienia / 

innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej lub zmianie miejsca zamieszkania.  

Istnieje możliwośd przesłania ww. dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego.  

Uczestnik Projektu, który dostał dodatek relokacyjny nie ma obowiązku dokumentowania wydatków 

poniesionych w związku z przyznaniem środków.  

O przyznaniu dodatku relokacyjnego decydowad będzie kolejnośd złożonych przez Uczestników Projektu 

kompletnych wniosków. Dodatek relokacyjny będzie przyznawany do wyczerpania posiadanych środków 

przeznaczonych na tę formę wsparcia. 

W przypadku niespełnienia powyższych warunków kwota dodatku relokacyjnego podlega zwrotowi 

proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu / wykonywania innej pracy 

zarobkowej / prowadzenia działalności gospodarczej lub podlega zwrotowi w całości. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy / zakooczenia wykonywania innej pracy zarobkowej / zakooczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej z winy Uczestniczki Projektu kwota dodatku relokacyjnego podlega 

zwrotowi w całości. Termin oraz sposób zwrotu zostanie określony na wezwaniu Realizatora Projektu. 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU RELOKACYJNEGO 

__________________________________ ____________________________ 

Imię i nazwisko Miejscowośd, data 

 _______________________________________________________________________________________  

Adres dotychczasowego zamieszkania 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku relokacyjnego w kwocie 5 800,00 zł  ramach projektu „Droga 

do zatrudnienia III” RPMP.08.02.00-12-0167/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z 

podjęciem przeze mnie zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania.  

 

Adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia:  

Gmina / Dzielnica: __________________________ Powiat: ___________________________________ 

Województwo________________________Kod:________________Poczta:_________________________ 

Miejscowośd: _______________________ul: ______________________nr domu/mieszkania:__________ 

 

Nazwa banku i nr konta osobistego Uczestnika Projektu_______________________________________ 

  

 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 233 § 

1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:  

1. Odległośd od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia wynosi ___________km 

lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi ______ 

godzin ______minut dziennie.  

2. Wysokośd wynagrodzenia jaki będę osiągad wynosid będzie _________ zł/m-c brutto oraz będę 

podlegał/-a ubezpieczeniom społecznym.  

3. Zobowiązuję się pozostawad w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania 

stosunku pracy.  

4. Średni miesięczny koszt zamieszkania poniesiony przeze mnie w związku z podjęciem  poza miejscem 

dotychczasowego zamieszkania wynosi _________zł miesięcznie.  
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5. Zobowiązuję do zwrotu całości lub części dodatku relokacyjnego w związku z niewywiązaniem się z ww. 

warunków w terminie przewidzianym w wezwaniu Realizatora Projektu.  

 

Do wniosku należy dołączyć:  

1. Kopia umowy o pracę  

 

 

 

__________________________________ 

czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O UTRACIE ZATRUDNIENIA  

__________________________________ ____________________________ 

Imię i nazwisko Miejscowośd, data 

 _______________________________________________________________________________________  

Adres dotychczasowego zamieszkania 

 

W związku z przyznaniem dodatku relokacyjnego w kwocie 5 800,00 zł  ramach projektu „Droga do 

zatrudnienia III” RPMP.08.02.00-12-0167/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z 

podjęciem przeze mnie zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania informuję, że utraciłem/-am 

zatrudnienie z tytułu którego przyznano mi dodatek relokacyjny. 

   
 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 233 

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że utraciłem/-am ww. zatrudnienie 

W związku z tym zobowiązuję się do niezwłocznego podjęcia kolejnego zatrudnienia lub w przypadku 

braku takiej możliwości zobowiązuję się do zwrotu dodatku relokacyjnego w kwocie proporcjonalnej do 

udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu w terminie przewidzianym w wezwaniu 

Realizatora Projektu. 

 

__________________________________ 

czytelny podpis Uczestnika Projektu 
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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O PODJĘCIU 

KOLEJNEGO ZATRUDNIENIA  

LUB ZMIANIE MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

__________________________________ ____________________________ 

Imię i nazwisko Miejscowośd, data 

 _______________________________________________________________________________________  

Adres dotychczasowego zamieszkania 

 

W związku z przyznaniem dodatku relokacyjnego w kwocie 5 800,00 zł  ramach projektu „Droga do 

zatrudnienia III” RPMP.08.02.00-12-0167/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z 

podjęciem przeze mnie zatrudnienia poza miejscem stałego zamieszkania oświadczam iż /właściwe 

zaznaczyd/: 

 Podjąłem/-am kolejne zatrudnienie 

 Zmieniłem/-am miejsce zamieszkania 

 

Adres zamieszkania po podjęciu:  

Gmina / Dzielnica: __________________________ Powiat: ___________________________________ 

Województwo________________________Kod:________________Poczta:_________________________ 

Miejscowośd: _______________________ul: ______________________nr domu/mieszkania:__________ 

 

 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o którym mowa w art. 233 § 

1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, oświadczam, że: 

1. Od dnia ________________ Podjąłem/-ęłam kolejne zatrudnienie lub zmieniałem/am miejsce 

zamieszkania na adres podany w oświadczeniu /podkreślid właściwe/. 

2. Odległośd od miejsca stałego zamieszkania (w momencie zgłoszenia do projektu) do miejsca podjęcia 

zatrudnienia (obecnego) wynosi _________ km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca 

dotychczasowego zamieszkania wynosi _________ godzin _________ minut dziennie. 

3. Wysokośd wynagrodzenia jaki będę osiągad wynosid będzie _________ zł/m-c brutto oraz będę 

podlegał/-a ubezpieczeniom społecznym. 
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4. Zobowiązuję się pozostawad w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania 

stosunku pracy  

5. Średni miesięczny koszt zamieszkania poniesiony przeze mnie w związku z podjęciem poza miejscem 

dotychczasowego zamieszkania wynosi _________zł miesięcznie. 

6. Zobowiązuję się do zwrotu całości lub części dodatku relokacyjnego w związku z niewywiązaniem się z 

ww. warunków w terminie przewidzianym w wezwaniu Realizatora Projektu.  

Do oświadczenia należy dołączyd (jedynie w przypadku podjęcia kolejnego zatrudnienia: 

1. kopię umowy o pracę 

 

 

 

 

__________________________________ 

czytelny podpis Uczestnika Projektu 

 


