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Warunki i zasady przyznania bonu na
zasiedlenie w PUP w Bolesławcu w 2020r.
1) Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia w
związku z podjęciem zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub rozpoczęciem działalności
gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli:
• z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będzie
podlegała ubezpieczeniom społecznym,
• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny
zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia 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 pozostawała w zatrudnieniu lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres
co najmniej 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.
2) Bon na zasiedlenie przyznawany jest w wysokości 6 000 zł brutto, na podstawie umowy po
uprzednim złożeniu przez osobę bezrobotną wniosku.
3) Środki otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie przeznacza się na pokrycie koszów zamieszkania
związanych z podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej.
4) Bezrobotny zamierzający starać się o przyznanie bonu na zasiedlenie składa w urzędzie kompletny
i prawidłowo wypełniony wniosek. Do wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie należy dołączyć:
• oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub oświadczenie o zamiarze podjęcia
działalności gospodarczej,
• dokument potwierdzający prowadzenie rachunku bankowego,
5) Wniosek przed złożeniem powinien być zaopiniowany przez pośrednika pracy i doradcę
zawodowego.
6) Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od złożenie kompletnego wniosku o czym
wnioskodawca będzie poinformowany w formie pisemnej.
Forma zabezpieczenia spłaty stosowana przy przyznaniu bonu na zasiedlenie:
Poręczenie cywilne od jednego do dwóch poręczycieli, których łączny dochód netto wynosi 3000 zł
miesięcznie – oświadczenie/nia poręczyciela/li należy dostarczyć do PUP w Bolesławcu po

otrzymaniu informacji o pozytywnie rozpatrzonym wniosku.
Dochody osób poręczających muszą wynosić co najmniej:
•
•
•

2000 zł netto miesięcznie(po odjęciu zobowiązań finansowych) z tytułu zatrudnienia w oparciu
o umowę o pracę lub umowę zlecenie (poręczyciel musi posiadać zatrudnienie na okres dłuższy
niż umowa o dofinansowanie zawierana z wnioskodawcą tj. minimum 8 miesięcy);
1 500 zł netto miesięcznie (po odjęciu zobowiązań finansowych) w przypadku emerytów, wiek
emeryta nie może przekroczyć 70 lat;
5000 zł netto miesięcznie(po odjęciu zobowiązań finansowych) w przypadku poręczenia przez
osoby prowadzące własną działalność gospodarczą;

Poręczycielem nie może być:
• współmałżonek wnioskodawcy ( wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa- należy przedłożyć
stosowny dokument),
• współmałżonek poręczyciela, chyba że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową
(należy przedłożyć stosowny dokument),
• osoba, która jest już stroną lub poręczycielem czynnych umów o bon na zasiedlenie, o
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Poręczyciele w dniu zawarcia umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie zobowiązani są do
podpisania umowy poręczenia- osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w
Bolesławcu w obecności upoważnionego pracownika Urzędu lub notarialnie.
Osoba bezrobotna otrzymująca bon jest zobowiązana do:
1) dostarczenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie (jako dzień otrzymania bonu
uznaje się dzień podpisania umowy):
• umowy o pracę lub dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• złożenia oświadczenia stwierdzającego, że odległość od miejsca dotychczasowego
zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia 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,
• złożenia oświadczenia o aktualnych danych adresowych i adresie do korespondencji,
6) powiadomienia (w formie pisemnego oświadczenia) w ciągu 7 dni kalendarzowych Powiatowego
Urzędu Pracy w Bolesławcu od dnia utraty zatrudnienia, zaprzestania wykonywania lub
zawieszenia działalności gospodarczej,
6) dostarczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych dokumentu potwierdzającego podjęcie nowego
zatrudnienia lub działalności gospodarczej (kserokopia umowy o pracę, wpis do CEIDG),
6) informowania Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu w formie pisemnej w terminie do 7 dni
kalendarzowych od daty zaistnienia zmiany o wszelkich zmianach i zdarzeniach mających wpływ
na realizację warunków zawartej umowy; za istotne zmiany i zdarzenia mające wpływ na
prawidłową realizację niniejszej umowy uznaje się np. zmianę adresu do korespondencji, miejsca
zamieszkania, nazwiska, dowodu tożsamości.
6) dostarczenia do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dokumentów
potwierdzających pozostawanie w zatrudnieniu lub prowadzenie działalności gospodarczej przez
okres co najmniej 6 miesięcy.
Dokumentami potwierdzającymi są:
• świadectwo pracy,
• zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie,
• wydruk wpisu do ewidencji CEIDG,
• zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniom społecznym i opłacaniu składek.

UWAGA!
Środki otrzymane w ramach bonu na zasiedlenie podlegają zwrotowi w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania Powiatowego Urzędu Pracy:
1) w całości w przypadku niedostarczenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu
dokumentów, oświadczeń związanych z podjęciem, utratą lub zaprzestaniem zatrudnienia lub
działalności gospodarczej lub niedotrzymania innych warunków umowy;
2) proporcjonalnie do udokumentowanego okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności
gospodarczej jeżeli okres ten wynosi mniej niż 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od otrzymania bonu.
Szczegółowe informacje i dokumenty można uzyskać w pokoju 211 lub na stronie internetowej
www.boleslawiec.praca.gov.pl w zakładce „ Dokumenty do pobrania”.

