Powiatowy Urząd Pracy
w Busku-Zdroju

Wniosek
o przyznanie bonu na zasiedlenie

Data wpływu (wypełnia PUP)

(Przed wypełnieniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z Zasadami przyznawania bonów na zasiedlenie
przez Powiatowy Urząd Pracy w Busku - Zdroju, które dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu)

Podstawa prawna:
(W zależności od statusu wnioskodawcy na rynku pracy)




art. 66n lub 61aa ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
art. 11 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych

A. MIEJSCE I DATA SPORZĄDZENIA WNIOSKU

(Miejscowość)

(Data)

B. WNIOSKODAWCA
1. Imię
i nazwisko:
2. Adres miejsca
zamieszkania:
3. Adres miejsca stałego
zameldowania:
4. Adres miejsca czasowego
zameldowania:

(Jeżeli wnioskodawca nie ma czasowego meldunku należy pozostawić puste pole)

5. Adres e-mail:
(Pole nieobowiązkowe)

6. Telefon:

7. PESEL:

(Pole
nieobowiązkowe

8. Status na rynku
pracy
(Zaznaczyć właściwe
pole znakiem X)

(w przypadku cudzoziemca
nr dokumentu tożsamości)

- bezrobotny
- poszukujący pracy niepozostający
w zatrudnieniu lub niewykonujący
innej pracy zarobkowej opiekun osoby
niepełnosprawnej

- niepełnosprawny poszukująca pracy
niepozostający w zatrudnieniu

9. Historia zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w okresie
6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:
(W poniższej tabeli w odpowiednich kolumnach należy wpisać skróconą nazwę pracodawcy, w przypadku działalności wpisać „dz. gosp.”,
miejscowość, w której wykonywana była praca, w przypadku pracy lub działalności mobilnej wpisać obsługiwany teren,
np. „woj. małopolskie”, oraz daty rozpoczęcia i zakończenia pracy lub działalności gospodarczej)

Nazwa pracodawcy

Miejsce pracy

Od

Do

C. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODEJMOWANEJ PRACY
10.Rodzaj pracy, w związku z podjęciem której
zatrudnienie
konieczna jest zmiana dotychczasowego
miejsca zamieszkania:
inna praca zarobkowa (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)
działalność gospodarcza

(Zaznaczyć właściwe pole znakiem X)

11.Nazwa i adres pracodawcy:
(w przypadku działalności gospodarczej
wpisać rodzaj tej działalności)

12.Miejsce pracy
(Wpisać miejscowość, gdzie będzie
wykonywana praca)

13. Z tytułu podjęcia w/w zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej będę:
(Zaznaczyć właściwe pola znakiem X)

- wykonywał pracę w zawodzie lub specjalności ……………………………………………………………………………
(Wpisać nazwę zawodu lub specjalności wg klasyfikacji określonej na potrzeby rynku pracy w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 07.08.2014 r).

- uzyskiwał/a wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom za pracę w pełnym
miesięcznym wymiarze czasu pracy.
- podlegał/a ubezpieczeniom społecznym

tak




nie

nie

14. Zmiana miejsca zamieszkania jest związana z:


tak

(Zaznaczyć właściwe pola znakiem X)

podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej
podjęciem stażu podyplomowego przewidzianego dla lekarzy lub lekarzy dentystów
podejmowanym szkoleniem specjalizacyjnym prowadzonym w trybie pozarezydenckim, tj.
na wniosek lekarza odbywa się w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych
studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce,
w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu
szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym
w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty

tak

nie

tak

nie

tak

Nie



nawiązaniem stosunku służbowego w straży pożarnej, policji, wojsku lub służbie
więziennej

tak

nie



zatrudnieniem w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym

tak

nie



wznowieniem zawieszonej działalności gospodarczej

tak

nie

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA
15. Nazwa miejscowości, w której wnioskodawca
zamieszka w związku z podjęciem pracy, o której
mowa jest w części C wniosku:
16. Odległość od miejsca zamieszkania, wskazanego w pkt 2, do miejscowości
wskazanej w pkt 15 wynosi:

km

(Sposób wyliczania odległości podano w Zasadach przyznawania bonów na zasiedlenie przez PUP w Busku - Zdroju)

17. Czas dojazdu z miejsca zamieszkania, wskazanego w pkt 2, do
miejscowości wskazanej w pkt 15 i powrotu do miejsca zamieszkania
środkami transportu zbiorowego wynosi:

godz.

min.

(Sposób wyliczania czasu dojazdu i powrotu podano w Zasadach przyznawania bonów na zasiedlenie przez PUP w Busku - Zdroju)

18. Analogicznie jak w pkt 16 i 17, odległość oraz czas dojazdu i powrotu do miejscowości wskazanej
w pkt 15 z:
km,
godz.
min.
 miejsca stałego zameldowania, wynosi
(W przypadku gdy miejsce stałego zameldowania jest identyczne jak miejsce zamieszkania, należy pozostawić puste pola)



miejsca czasowego zameldowania, wynosi

km,

godz.

min.

(W przypadku gdy nie ma czasowego miejsca zameldowania lub jest ono identyczne jak miejsce zamieszkania, należy pozostawić puste pola)

E. WNIOSKOWANA KWOTA BONU NA ZASIEDLENIE
19. Wnioskowana kwota bonu na zasiedlenie na pokrycie kosztów
zamieszkania w miejscowości wskazanej w pkt 15, w związku
z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej, o której mowa w części C wniosku:

PLN

(Wnioskowana kwota nie może być większa od kwoty określonej przez PUP w Busku - Zdroju
w ogłoszeniu naboru wniosków i nie większa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia)

20. Uzasadnienie celowości przyznania bonu na zasiedlenie:
(Opisać powód wystąpienia z wnioskiem o przyznanie bonu na zasiedlenie oraz na co przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone)

21. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana kwota bonu na zasiedlenie:
-

-

-

-

-

-

F. OŚWIADCZENIE DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą oraz zobowiązuję się do niezwłocznego
poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju o wszelkich późniejszych przypadkach, które wpływają
na treść niniejszego wniosku, a także o każdej okoliczności powodującej utratę przeze mnie statusu wskazanego
w pkt 8 wniosku.

(Data)

(Czytelny podpis wnioskodawcy)

G. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
(Zaznaczyć właściwe pole znakiem X przy wymienionym załączniku, jeżeli jest dołączony do wniosku.
Dołączenie do wniosku oświadczenia o dochodach poręczyciela jest obowiązkowe.)

 oświadczenie o dochodach poręczyciela - (poręczyciel musi uzyskiwać miesięcznie dochód brutto w wysokości co
najmniej 120% minimalnego wynagrodzenia)

 oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej
wnioskodawcy na okres co najmniej 6 miesięcy - (załącznik nie dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca zamierza
podjąć działalność gospodarczą)

 oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz wypełniony formularz informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (załącznik nie dotyczy, gdy wnioskodawca zamierza
podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową)

Pozostałe załączniki:

(Jeżeli dotyczy, należy wymienić dołączane do wniosku pozostałe załączniki)

