…...........................................................
(imię i nazwisko)

…...........................................................
(adres zamieszkania)

…...........................................................
(nr telefonu, adres e – mail)

Prezydent m.st. Warszawy
za pośrednictwem
Urzędu Pracy m.st. Warszawy

(PESEL)

WNIOSEK
o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku roku życia
Zgodnie z art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.) w związku z podjęciem zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności
gospodarczej* na okres co najmniej 6 miesięcy, z wynagrodzeniem lub przychodem w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę (z tego tytułu będę podlegał(a) ubezpieczeniom społecznym), poza
miejscem dotychczasowego zamieszkania (odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do
miejscowości, w której zamieszkam wynosi co najmniej 80 km / czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do
miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny
dziennie*), wnioskuję o przyznanie bonu na zasiedlenie w wysokości ...…............., z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów zamieszkania w............................................................................................................................
(adres zamieszkania po podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej)

Uzasadnienie celowości przyznania bonu na zasiedlenie (z uwzględnieniem potencjalnych kosztów):

….................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................…......
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Proszę o przekazanie środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach bonu na zasiedlenie na rachunek bankowy nr:

-

-

-

-

-

-

 

w banku …………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a), że za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą lub zatajenie prawdy, grozi kara
pozbawienia wolności na podstawie art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
Warszawa, dnia.........................................

................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1.

Deklaracja przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy osobie bezrobotnej lub deklaracja osoby bezrobotnej
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej;

2.

Dokumenty potwierdzające ewentualne koszty, które zostaną poniesione po zmianie miejsca zamieszkania (np. umowa
przedwstępna wynajmu lokalu, oświadczenie wynajmującego)

*

Niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 3

Kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie:

I. Podstawa prawna
Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta na wniosek
bezrobotnego do 30 roku życia może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza
miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej, jeżeli:
1) z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom
społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny
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;
3) będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie
wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów
zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej .
Na podstawie § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania
poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na
podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U., poz. 2522)
Rozporządzenie dotyczy dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
Uwaga: W przypadku beneficjentów bonu na zasiedlenie, którzy podejmą działalność gospodarczą, przyznane
środki jak również zaniechanie poboru podatku od ich wartości stanowią pomoc de minimis.
II. Warunki przyznania bonu

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobom bezrobotnym które zmieniają miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
III. Procedura przyznawania bonu na zasiedlenie:

1) Wypełniony wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wraz z wymaganymi załącznikami należy
złożyć w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy;
2) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaje zawarta umowa pomiędzy Prezydentem m.st.
Warszawy – Urzędem Pracy m.st. Warszawy a Wnioskodawcą;
3) W terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia
aktu notarialnego, w którym poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego podpisanego przez Wnioskodawcę
i współmałżonka, obejmującego okres od dnia podpisania umowy do dnia końcowego rozliczenia
się z Urzędem, które nastąpi nie później niż w ciągu trzech lat od dnia podpisania umowy. Koszty
związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa wnioskodawca.
4) Po dostarczeniu aktu notarialnego następuje wydanie bonu oraz przelew środków na konto
wskazane w umowie przez wnioskodawcę, w terminie określonym w umowie;
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IV. Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny jest zobowiązany w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do Urzędu Pracy m.st. Warszawy dokument
potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej;
a) Wnioskodawca podejmujący działalność gospodarczą, wraz z dokumentem potwierdzającym jej
rozpoczęcie, zobowiązany jest dostarczyć „Formularz informacji przedstawianych przy
ubieganiu się o pomoc de minimis” (stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 29 marca 20110 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz.U. Nr 53., poz. 311 z późn. zm.). oraz oświadczenia
o otrzymanej pomocy de minimis.
2) do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć oświadczenie o zamieszkaniu w miejscowości
oddalonej o 80 km od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub w miejscowości, do której czas
dojazdu i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego
przekracza łącznie 3 godziny dziennie;
3) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania
wykonywania działalności gospodarczej, przedstawić Urzędowi Pracy m.st. Warszawy
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 pkt 2;
4) 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;
V. Uwaga! W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w cz. IV:

1) pkt 1, 2 i 3 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wezwania starosty;
2) pkt 4 – kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu
pozostawania w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności
gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty;
Zapoznałem(am) się:
...............................................................
Warszawa, dnia.......................................

Strona 3 z 3

