BON-ZAS-D_1

WYPEŁNIA URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

URZĄD PRACY

Numer wniosku ………….………….

__________________________________________________________________________________
…………………………………..

……………….., dnia ………………….

(imię i nazwisko)

…………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………..
(PESEL)

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Oddział w Krakowie
30-019 Kraków, Ul. Mazowiecka 21

WNIOSEK
o przyznanie bonu na zasiedlenie
dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.) w związku
z podjęciem przeze mnie*:
a. zatrudnienia
b. innej pracy zarobkowej
c. działalności gospodarczej
zwracam się z prośbą o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości .................................. zł.
Środki zamierzam przeznaczyć na pokrycie kosztów zamieszkania w :
…………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej)

Jednocześnie informuję, że obecnie mieszkam w:
……………………………………………………………….....................................................
Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkam
wynosi ……… km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca
dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

1

Wysokość wynagrodzenia/przychodu jaki będę osiągać miesięcznie to …………..zł brutto
oraz będę podlegał ubezpieczeniom społecznym.
Oświadczenie wnioskodawcy:
Dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą;
Posiadam rachunek bankowy nr …………………………………………………………;
Oświadczam, że będę pozostawać w zatrudnieniu/innej pracy zarobkowej/prowadzić
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy;
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych
osobowych dotyczących mojej osoby przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego dla
celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 roku,
poz. 1182 ze zm.).

1.
2.
3.
4.

…………….……………………….
(data i podpis Wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Załącznik nr 1 do wniosku – Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/
powierzenia innej pracy zarobkowej osobie bezrobotnej

_______________
* właściwe zakreślić

ZASADY PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE:
1.

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia Starosta może przyznać bon na zasiedlenie w związku
z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
a. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał
ubezpieczeniom społecznym;
b. miejscowość, w której zamieszka musi być oddalona od miejscowości dotychczasowego
zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca
dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie,
co najmniej 3 godziny dziennie;
c.

będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobie bezrobotnej do 30 roku życia, której ustalono I lub II
profil pomocy.

3.

Termin ważności bonu stażowego określa Starosta.

4.

Środki z Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie nie mogą być wyższe niż 200%
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, które przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania
związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Starosta zawiera umowę z
bezrobotnym, który
w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu musi podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą.

5.

6.

Praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez łączny okres
co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców.

7. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu
kwoty środków przyznanej w ramach bonu.
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