Dąbrowa Górnicza, dnia ……………………………………..
Imię i Nazwisko ……………………………………….…………
Adres do korespondencji …………………………….…………
……………………………………………………………………..
PESEL …………………………..…………………………….....
nr telefonu ……………………………………………………..…

WNIOSEK OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA
O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)”

Na podstawie art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy wnoszę o przyznanie w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (V)” bonu na zasiedlenie w wysokości ………………………………
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem:
/proszę zaznaczyć właściwy kwadrat/
□ zatrudnienia,
□ innej pracy zarobkowej,
□ działalności gospodarczej.
Jednocześnie informuję, że:
1. po podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej* będę mieszkał w:
……………………………………………………………………;
/nazwa miejscowości/
2. odległość od obecnego miejsca zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkam wynosi
……………………………………… km / czas dojazdu do miejscowości, w której zamieszkam i powrotu do
dotychczasowego miejsca zamieszkania środkami transport zbiorowego przekracza łącznie
3 godziny*;
3. wysokość wynagrodzenia / przychodu* jaki będę osiągać wynosić będzie ………………… brutto;
4. w okresie zatrudnienia / wykonywania innej pracy zarobkowej / prowadzenia działalności
gospodarczej* będę podlegać ubezpieczeniom społecznym.

……………………………………………………….
/podpis osoby bezrobotnej/
*niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobie bezrobotnej do 30 roku życia w związku
z podjęciem przez nią poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
a) z tytułu ich wykonywania będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegać ubezpieczeniom
społecznym,
b) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba
bezrobotna 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,
c) będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wysokość bonu na zasiedlenie maksymalnie może wynieść 200% przeciętnego wynagrodzenia za
pracę.
Przez zatrudnienie należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
Inna praca zarobkowa oznacza wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo okres
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług
rolniczych.

