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  WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE 

Z POWER-em w przyszłość!  

nr POWR.01.02.01-12-0001/17 

I. DANE WNIOSKODAWCY 

Ja,  

Imię i nazwisko 

Uczestnika Projektu 
 

PESEL (w przypadku 

cudzoziemca nr dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 
 

Adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Nr telefonu/e-mail  

 

Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 149 ze zm.) w związku 

z podjęciem przeze mnie* (niepotrzebne skreślić): 

a. zatrudnienia 

b. innej pracy zarobkowej 

c. działalności gospodarczej 

zwracam się z prośbą o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości 

__________________________________________________ zł. Środki zamierzam 

przeznaczyć na pokrycie kosztów zamieszkania w : 
 

 

 

______________________________________________________________________ 

(adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia/innej pracy zarobkowej/działalności gospodarczej) 

 

 

Jednocześnie informuję, że obecnie mieszkam : 

 

 
_________________________________________________________ 

 
(obecny adres zamieszkania) 

 

 

Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkam 

wynosi _________km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca 

dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 

 

Wysokość wynagrodzenia/przychodu jaki będę osiągać miesięcznie to ______________zł 

brutto oraz będę podlegał ubezpieczeniom społecznym (słownie: 

____________________________________________________). 
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II. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

(data i podpis Uczestnika/-czki projektu) 

 
 

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

 

1. Znana jest mi treść i spełniam warunki określone w art. 33 ust. 2c pkt 1) i 2) oraz 

art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) 

2. Zobowiązuję się podjąć zatrudnienie / inną pracę zarobkową / działalność 

gospodarczą* przez okres co najmniej 6 miesięcy i w związku z jej podjęciem będę 

osiągał/nie będę osiągał* wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będę podlegał/nie 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 w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. w przypadku, o którym 

mowa w art. 66n ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) 

5. Zobowiązuję się do zwrotu kwoty bonu na zasiedlenie proporcjonalnie do 

udokumentowanego okresu pozostawiania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy 

zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o. w przypadku, o którym 

mowa w art. 66n ust. 3 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)  

6. Nie posiadam meldunku stałego lub czasowego w miejscowości, w której zamieszkam i 

podejmę zatrudnienie/inną pracę zarobkową/działalność gospodarczą** 

7. Posiadam rachunek bankowy nr: 

Nr rachunku 

bankowego 
 

 
 

Oświadczam, że powyższe dane oraz informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem 
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faktycznym i prawnym oraz jestem świadomy(a) odpowiedzialności prawnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 

 

(data i podpis Uczestnika/-czki projektu) 

 
 

 
* niepotrzebne skreślić 

**Bon na zasiedlenie nie może zostać przyznany osobie, która będzie podejmowała zatrudnienie / inną pracę 

zarobkową / działalność gospodarczą i będzie zamieszkiwać w miejscowości, w której już posiada 

meldunek stały lub czasowy. 

 

IV. ZAŁĄCZNIKI DO ZŁOŻENIA WRAZ Z WNIOSKIEM 

1. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia/powierzenia innej pracy zarobkowej 

– w przypadku zobowiązania do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

2. Oświadczenie Wnioskodawcy o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego numer konta bankowego Wnioskodawcy. 

 

V. DODATKOWE INFORMACJE UWAGA! 

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany w związku z podjęciem przez osobę 

bezrobotną poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli: 

a) z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co 

najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała 

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. 

Wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. 
 
 
 
W przypadku beneficjentów bonu na zasiedlenie, którzy podejmą działalność 

gospodarczą, przyznane środki jak również zaniechanie poboru podatku od ich 

wartości stanowią pomoc de minimis. 
 
 
Uczestnik projektu po otrzymaniu bonu jest obowiązana w terminie:  

1. Do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego 

urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

działalności wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunku, o którym mowa w lit. b; 

2. Do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 

zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi 

pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu 

wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym 

mowa w lit. b; 
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3. Do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie 

w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności 

gospodarczej przez okres 6 miesięcy. 

W przypadku niewywiązania się z obowiązków związanych z przyznaniem bonu, 

o których mowa w: 

− pkt 1 i 2 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od 

dnia doręczenia wezwania Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.; 

− pkt 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do 

udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy 

zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 

 

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na podstawie umowy zawartej po 

pozytywnym rozpatrzeniu niniejszego wniosku, w wysokości określonej w 

umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, z 

przeznaczeniem na pokrycie kosztów zamieszkania. 

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany jedynie Uczestnik Projektu, który na 

taką formę wsparcia został skierowany przez doradcę zawodowego.  

 
 
 

DECYZJA O PRZYZNANIU BONU NA ZASIEDLENIE: 
 

Zweryfikowano wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. 

Biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy, indywidualne potrzeby 

bezrobotnego, uzasadnienie wniosku wydaję opinię: 

 Pozytywną 

Przyznana kwota ____________________________ 

 Negatywną  

Uzasadnienie  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

(data i podpis pracownika ITK) 

 

 

 

ZATWIERDZAM wydanie bonu na kwotę _______________ 

 

 

(data i podpis Prezesa Zarządu ITK) 
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CZĘŚĆ A 

 

   

(pieczęć firmy)  (miejsce i data) 
              

OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA/ 

POWIERZENIA INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 

Pełna nazwa 

pracodawcy 
 

Adres  

Telefon, e-mail   

NIP  

REGON  

Os. reprezentująca  

Os. do kontaktu  

 

Rodzaj prowadzonej działalności (PKD)  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Przedstawiając powyższą informację oświadczam, że zamierzam zatrudnić na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, która podlega 

ubezpieczeniom społecznym: 

 

Pana/ią ____________________________ PESEL _________________________________ 
 (imię i nazwisko osoby przewidzianej do zatrudnienia) 

  

na stanowisku ____________________________________ 

na okres minimum ____________________________________ 

za wynagrodzeniem miesięcznym brutto ____________________________________ 

miejsce wykonywania pracy (zatrudnienia) __________________________________ 

                  

 

(podpis pracodawcy - pieczęć imienna) 
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CZEŚĆ B 

 

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 

 PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA  

 

Ja,  

 

Imię i nazwisko 

Uczestnika Projektu 
 

PESEL  

 

Oświadczam, że zamierzam podjąć działalność gospodarczą z własnych środków finansowych 

w okresie do 30 dni od dnia ukończenia wnioskowanego szkolenia: 

 

Nazwa szkolenia  

 

Rozpoczęcie deklarowanej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od uzyskania 

środków na podjęcie działalności gospodarczej z Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. 

Oświadczam, iż podjęta przeze mnie działalność gospodarcza będzie prowadzona przez 

minimum 3 miesiące, jednocześnie zobowiązuję się do opłacenia przez ten okres należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS.  

W przypadku niewywiązania się ze złożonego oświadczenia należy niezwłocznie pisemnie 

zawiadomić Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. o przyczynach 

nierozpoczęcia/zawieszenia/zamknięcia działalności gospodarczej lub nieopłacania składek na 

ubezpieczenia społeczne do ZUS. 

                                                         

                 

             

 

(data i podpis Uczestnika/-czki projektu) 

  

 

 
 

 


