………………………………
(miejscowość i data)

Powiatowy Urząd Pracy
w Nidzicy

WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSOBY
DO 30 ROKU ŻYCIA
Na podstawie art. 66 n ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy wnoszę o przyznanie bonu na zasiedlenie

I.

DANE WNIOSKODAWCY:

1. Imię i Nazwisko:
…………………….………………………………….………………….…….……………….……..
2. Adres zamieszkania:
…………………………………………………………..……………………..……….….……….…
3. PESEL:
…………………………………………………………………………………………….…………
4. Data i miejsce urodzenia:………………………...…………………….….………………….………
5. Nr telefonu: ……………………….……… e – mail: ……………………………………………….

II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PLANOWANEGO ZATRUDNIENIA, INNEJ PRACY
ZAROBKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

1. Planowana miejscowość do zamieszkania …………………………………………….……………
w związku z*:
podjęciem zatrudnienia
podjęciem innej pracy zarobkowej
podjęciem działalności gospodarczej
(właściwe zaznaczyć*)

2. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkam*:
wynosi …………...… km
czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania
środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.
(właściwe zaznaczyć*)

III.

UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE:

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

IV.

WNIOSKOWANA KWOTA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W RAMACH BONU
NA ZASIEDLENIE:
Kwota: ………………………zł
Kwota słownie:………………………………………………………………………………….

V.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO WNIOSKODAWCY:

…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

.............................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

UWAGA!
ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM BONU NA
ZASIEDLENIE

INFORMACJA W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU

Komisja Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy w dniu……………….. rozpatrzyła
wniosek pozytywnie/negatywnie. Przyznano bon na zasiedlenie w kwocie
………………………………
Podpisy członków komisji:
…………………………..
…………………………..
…………………………..
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Informacje dotyczące bonu na zasiedlenie:
Bezrobotny do 30 roku życia- oznacza to bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia
tj. do dnia przed dniem 30 urodzin.
 Powiatowy Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia może przyznać
bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
1.

z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie
podlegał ubezpieczeniom społecznym;

2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny
zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu
do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
 Bon na zasiedlenie może otrzymać wyłącznie bezrobotny dla którego ustalony został I lub II profil
pomocy i jego realizacja będzie odbywała się zgodnie z ustaleniami Indywidualnego Planu
Działania.
 Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej
w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się
na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej.
 Rozpatrując wnioski
w szczególności:






o przyznanie bonu

na

zasiedlenie urząd będzie się

kierował

spełnieniem warunków formalnych,
sytuacją na lokalnym rynku pracy,
uzasadnieniem wniosku,
indywidualnymi potrzebami bezrobotnego i jego sytuacją materialną i rodzinną,
intensywnością wykorzystania w ciągu ostatniego roku innych usług i instrumentów rynku
pracy.

 Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia umowy dotyczącej pomocy
finansowej w formie bonu na zasiedlenie i wypłaty środków.
 Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny jest zobowiązany m.in. w terminie:
1. do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do PUP w Nidzicy dokument potwierdzający
podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz
oświadczenie o zamieszkaniu w miejscowości oddalonej o co najmniej 80 km od miejsca
dotychczasowego zamieszkania lub w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu
do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza
łącznie 3 godziny dziennie;
2. do 7 dni od dnia utraty zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej przedstawić oświadczenie o ww. utracie/zaprzestaniu;
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3. do 7 dni od dnia podjęcia nowego zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności
gospodarczej przedstawić dokument potwierdzający ww. podjęcie oraz oświadczenie
o którym mowa w pkt 1;
4. do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie
w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności
gospodarczej przez okres 6 miesięcy;

Uwaga:
Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie przyznania bonu na zasiedlenie skutkuje
zwrotem otrzymanej kwoty na zasadach zawartych w umowie.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapoznałem się z treścią:
….............................................................
Data i czytelny podpis wnioskodawcy
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