ADNOTACJE URZĘDU (uzupełnia urząd):
DOTYCZĄCE WNIOSKU:
data wpływu
Znak ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………
pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek

Bydgoszcz, dnia ...............................
WNIOSEK
o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
na zasadach określonych w art. 66n ustawy z 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko........................................................................Imiona...............................................
2. PESEL (w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)....................................
3. Adres zamieszkania1................................................................................................................
4. Adres korespondencyjny..........................................................................................................
5. Numer telefonu.........................................................................................................................
6. Miejscowość, w której wnioskodawca zamieszka……………………………………………
(nazwa miejscowości)

w związku z podjęciem (zaznaczyć właściwe):
□ zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej
□ prowadzenia działalności gospodarczej
7. Odległość miejscowości wymienionej w pkt 6 od miejsca wymienionego w pkt 3
wynosi:……………km
7a. Czas dojazdu z miejscowości wymienionej w pkt 6 do miejsca wymienionego w pkt 3
wynosi:……………….….godzin/y
8. Przewidywane miesięczne wynagrodzenie lub przychód (brutto):........................................zł
9. Proponowana forma zabezpieczenia ewentualnych roszczeń urzędu z tytułu przyznania
bonu na zasiedlenie (zaznaczyć właściwe):

1

miejsce zamieszkania, to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 ustawy kodeks
cywilny).

□ poręczenie (co najmniej dwóch osób o łącznym dochodzie brutto min. 4 tys. zł, minimalny
dochód poręczyciela brutto – 2 tys. zł lub dysponujących majątkiem nieruchomym o
wartości dwukrotności kwoty refundacji wraz z odsetkami);
□ weksel z poręczeniem wekslowym (aval) - (jednej osoby dysponującej majątkiem
nieruchomym o wartości dwukrotności kwoty bonu na zasiedlenie lub o stałym dochodzie
w wysokości min. 4 tys. zł brutto miesięcznie);
□ gwarancja bankowa;
□ blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym (co najmniej w wysokości
kwoty bonu na zasiedlenie liczonej wraz z odsetkami za okres 12 miesięcy);
□ akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika (dotyczy tylko osób
dysponujących majątkiem nieruchomym o wartości co najmniej dwukrotności kwoty bonu
na zasiedlenie).
UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU
……….………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………
………....................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art.
233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową / działalność
gospodarczą* przez okres co najmniej 6 miesięcy,
2. Będę osiągał (w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej) wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będę podlegał
ubezpieczeniom społecznym,
3. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której
zamieszkam 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,
4. Zobowiązuję się do zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie w całości wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od daty otrzymania środków, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty w przypadku, o którym mowa w art. 66n ust. 5 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
5. Zobowiązuję się do zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie wraz z odsetkami ustawowymi
naliczonymi od daty otrzymania środków, proporcjonalnie do udokumentowanego
okresu pozostawiania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub

prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
Urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 66n ust. 5 pkt 2 ustawy o promocji
zatrudnienia instytucjach rynku pracy.
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych dotyczących mojej osoby
przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy do celów związanych z rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Wiarygodność informacji podanych we wniosku i w załączonych do niego dokumentach potwierdzam własnoręcznym
podpisem. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego jednocześnie oświadczam
pod rygorem wypowiedzenia umowy o przyznanie bonu, że informacje zawarte we wniosku i w załączonych do niego
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

…………..................………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
3. oświadczenie majątkowe wnioskodawcy o sytuacji majątkowej,
W przypadku, gdy wnioskodawca wskazał jako formę zabezpieczenia ewentualnych roszczeń urzędu z tytułu
przyznania bonu na zasiedlenie – poręczenie, dodatkowo:
1. oświadczenia majątkowe poręczycieli o sytuacji majątkowej,
2. oświadczenia poręczycieli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

*niepotrzebne skreślić

WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY W BYDGOSZCZY:
OPINIA DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W BYDGOSZCZY
w zakresie spełnienia przez
Opinia pozytywna / negatywna*
wnioskodawcę wymogów formalnych
niezbędnych do przyznania bonu na
zasiedlenie:
…………………………………………………………
(data, pieczątka i podpis)

OPINIA RADCY PRAWNEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY
w sprawie zabezpieczenia ewentualnych Opinia pozytywna / negatywna*
roszczeń urzędu z tytułu bonu na
zasiedlenie
Uzasadnienie
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(data, pieczątka i podpis)

OPINIA DZIAŁU PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY W BYDGOSZCZY
w zakresie wydania wnioskodawcy bonu Wyrażam / nie wyrażam zgody na przyznanie bonu
na zasiedlenie:
na zasiedlenie

…………………………………………………………
(data, pieczątka i podpis)

BON NA ZASIEDLENIE WAŻNY:
OD ……………………………..………..DO ………………………………………
nr ewidencyjny bonu na zasiedlenie:………………………………………….........

…………………………………………
(data, pieczątka i podpis)
*niepotrzebne skreślić

POTWIERDZAM ODBIÓR BONU NA ZASIEDLENIE

Bydgoszcz, dnia………………………

……………………..................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

