Radom,.....................................
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Ul. Ks. Łukasika 3
26-600 Radom

Wniosek bezrobotnego dotyczący przyznania bonu na zasiedlenie
/wzór obowiązuje od 01.01.2017/

Wnoszę o przyznanie bonu dla bezrobotnego w wysokości ……………………
I. Charakterystyka wnioskodawcy
1. Nazwisko i imiona wnioskodawcy, imię ojca ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………….……………………………………..
2. Adres zamieszkania z kodem pocztowym………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Seria i nr dowodu osobistego………………………wydany przez………………….........……………….
data wydania ……………………..
4. Numer telefonu …………………….……..PESEL……………………….. NIP………………….………
e-mail .........................................................
5. Posiadane kwalifikacje wykształcenie….....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
II. Opis zatrudnienia, pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej:
1. Nazwa pracodawcy……................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Adres /siedziba/…………..................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
telefon............................................... Regon.....................................................NIP……………………….......
miejsce wykonywania pracy………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
Forma umowy /umowa o pracę, zlecenia, o dzieło, inna/…………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………….
na okres ……………………………………………………………………………………
2. Zamierzam rozpocząć działalności gospodarczą polegającą na:
a/ Proszę wskazać działalność wiodącą wraz z symbolem PKD lub EKD: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
b/Proszę wskazać pozostałą działalność wraz z symbolem PKD lub EKD: ...………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
c/Działalność gospodarczą będę prowadził /a/ w lokalu położonym w...........................................................,
…………………………………………………………………………………………………………………
Zamierzam dopiero ten lokal wynająć, wydzierżawić, użyczyć * od:..............................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
/wskazać osobę, instytucję, z którą zostanie zawarta stosowna umowa i jej tytuł prawny do tego lokalu/

d/ działalność gospodarczą zamierzam podjąć w terminie do …………………………………………….
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III. Informacja dla bezrobotnego
Zgodnie z art. 66n Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek
bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku
z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
-z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
-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;
-będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność
gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
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.
Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:
-do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument
potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie
o spełnieniu warunku, o którym mowa wyżej;
-do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania
działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa
wyżej
-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.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazywane w szczególności za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w postaci
elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.
W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa wyżej kwota bonu na zasiedlenie
podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty albo proporcjonalnie
do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub
prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
IV.Oświadczenie bezrobotnego
Uprzedzony(a) i świadomy(a) treści art. 233 KK Kodeksu karnego oraz konsekwencjach z tego
wynikających, oświadczam że :
-Nie zataiłem prawdy a powyżej zamieszczone dane i informacje są prawdziwe.
-Wykorzystam przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem określonym w niniejszym wniosku
-Podejmuje zatrudnienie u pracodawcy u którego nie świadczyłem pracy w ostatnich 36 miesięcy
działalność gospodarczą,
-Świadomy jestem faktu iż prawo do przyznania bonu nie ma charakteru roszczeniowego
-Zobowiązuje się do udostępnienia Urzędowi na każde żądanie niezbędnych dokumentów
i udzielenia właściwych informacji mających wpływ na przyznanie bonu

......................................................
/miejscowość, data/

.....................................................
/podpis/
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