data wpływu, podpis i pieczątka osoby
przyjmującej wniosek (wypełnia PUP)

Nazwisko i imię wnioskodawcy:
Adres do korespondencji

(wypełnić w przypadku,
gdy jest inny niż adres zameldowania)

Adres zameldowania:

pozycja rejestru (wypełnia PUP)
…………………………………….

Prot. Nr……..…. Poz. …….….
(wypełnia PUP)

Telefon:

PESEL:

…………………………………….

WNIOSEK O WYDANIE BONU NA ZASIEDLENIE
Na podstawie art. 66 n ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1482 ze zm.)

UWAGA
W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o zapoznanie się z Zasadami przyznawania bonu na
zasiedlenie w 2020r. Każdy punkt wniosku powinien być wypełniony w sposób czytelny. Niedopuszczalne jest
jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku. Złożenie wniosku niekompletnego lub
wypełnionego nieczytelnie wydłuży termin jego rozpatrzenia.

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKU STAWIENIA
SIĘ NA OBOWIĄZKOWE WIZYTY W URZĘDZIE W WYZNACZONYCH TERMINACH.
Dane dotyczące wnioskodawcy
1. Wnioskuję o przyznanie bonu na zasiedlenie w kwocie: ……………………………………………………………………….
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………………………
w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej/ działalności gospodarczej *
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numer rachunku bankowego:
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
4. Miejscowość (adres) w której zamieszkam po otrzymaniu bonu na zasiedlenie:
…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Miejscowość (adres) w której podejmę zatrudnienie / inną pracę zarobkową / działalność gospodarczą * po otrzymaniu
bonu na zasiedlenie:
…………………………………………………………..………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Posiadam / nie posiadam* meldunku na pobyt stały lub czasowy w miejscowości w której podejmę zatrudnienie / inną
pracę zarobkową / działalność gospodarczą * po otrzymaniu bonu na zasiedlenie
7. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkam wynosi ……………… km
8. Czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza / nie przekracza*
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie i wynosi ………………- ustalony został w oparciu o ………………………………..
9. Przewidywana wysokość wynagrodzenia/przychodu z tytułu, którego będę podlegać ubezpieczeniom społecznym,
wynosić będzie ……………….….. brutto.
10. Korzystałem/łam z form pomocy finansowanych przez PUP: TAK / NIE *
Forma pomocy i rok otrzymania wsparcia…………………………………………………………………………………………..
11. W załączeniu składam:
deklarację pracodawcy nt zatrudnienia;
oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej;
inne dokumenty (wymienić jakie)…………………….………………………………………………………………………...
12. Zostałem/am poinformowany/a o obowiązku stawienia się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
we wskazanym terminie celem uzyskania informacji dotyczącej przyznania bądź nie przyznania bonu na zasiedlenie;
13. Zapoznałem się z Zasadami przyznawania bonu na zasiedlenie w 2020r.

*niepotrzebne skreślić
…………………………………………………...
data i podpis osoby bezrobotnej

Część II. Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy
OPINIA DORADCY KLIENTA
………………………………………………………………………………………………..…………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..………………...
data i podpis doradcy klienta

Potwierdzenie odbioru BONU NA ZASIEDLENIE:
W dniu ……………………… Panu/Pani ………………………………………………………………………………………..…………
przyznano Bon na zasiedlenie.
……………………………….…
podpis specjalisty ds. programów

………………………………………..………
data i podpis osoby bezrobotnej

