POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWIECIU
ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE DO 30 ROKU ŻYCIA
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE
W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

I.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
stosuje się odpowiednio (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1482 ze zm.).

II.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Od 03.02.2020 r. do wyczerpania środków finansowych w ramach ustalonego limitu na 2020 rok.
(w godzinach: 730 – 1530)

III.

WYMAGANE DOKUMENTY:
„Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia”.

IV.

MIEJSCE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
Biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu (pokój 10) lub stanowisko zamiejscowe w
Nowem (dla bezrobotnych z gmin: Warlubie i Nowe).

V.

KRYTERIA DOBORU WNIOSKÓW:
1. Bon może otrzymać zarejestrowany w tut. urzędzie bezrobotny, który:
a) nie ukończył 30 roku życia,
b) w indywidualnym planie działania przygotowanym przez doradcę klienta przy udziale
bezrobotnego zawarty jest bon na zasiedlenie, jako działanie możliwe do zastosowania
wobec bezrobotnego (zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy),
c) nie otrzymał wcześniej bonu na zasiedlenie (kryterium to jest spowodowane
racjonalnością wydatkowania środków publicznych).
2.

VI.

Przy rozpatrywaniu wniosku brane będzie pod uwagę, czy i w jakim zakresie w latach
2019/2020 r. osoba bezrobotna korzystała z form wsparcia określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kryterium to jest spowodowane racjonalnością
wydatkowania środków publicznych).

DODATKOWE INFORMACJE:
1. O bon na zasiedlenie może ubiegać się osoba bezrobotna do 30 roku życia zarejestrowana w
tutejszym Urzędzie, która po zawarciu umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie podejmie
zatrudnienie (pełen etat), inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli (poniżej wymienione warunki muszą zostać spełnione
łącznie):
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 (wskazanego na dzień złożenia

wniosku) 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.
2. W przypadku podjęcia przez osobę bezrobotną działalności gospodarczej, przyznany bon na
zasiedlenie staje się pomocą de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr
1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) i
jest udzielana zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.
3. Osoba bezrobotna po otrzymaniu bonu jest zobowiązana w terminie:
a) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do biura podawczego
Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedni dokument potwierdzający podjęcie:
 zatrudnienia,
 innej pracy zarobkowej,
 działalności gospodarczej oraz dokumenty związane z udzieleniem pomocy de
minimis określone we „Wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie (…)”,
 oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt VI ust. 1 lit. b) ogłoszenia.
b) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie okres pozostawania w
zatrudnieniu, wykonywaniu innej pracy zarobkowej lub prowadzeniu działalności
gospodarczej wyniesie co najmniej 6 miesięcy. Przepisy ustawy nie przewidują
możliwości wydłużenia terminu o którym mowa powyżej, zgodnie z treścią art. 66 n ust.
3 pkt. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4.

Bon na zasiedlenie nie może zostać przyznany osobie, która będzie podejmowała pracę w
miejscowości, w której już posiada meldunek stały lub czasowy.

5.

Jeżeli osoba bezrobotna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej skorzysta z
możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach tj. od
zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za
pracę będzie to skutkowało niemożliwością zaliczenia tego okresu do okresu uprawniającego do
zasiłku dla bezrobotnych.

6.

Jeżeli osoba bezrobotna rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, w ramach bonu
na zasiedlenie, skorzysta z określonej w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców możliwości
zwolnienia z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy, to nie
spełni warunku ustawowego określonego w art. 66n ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

7.

Powiatowy Urząd Pracy w Świecie w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku informuje
wnioskodawcę o jego rozpatrzeniu.
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można uzyskać w:
Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 195 a
pokój 103, tel.: 52 33-32-285
lub na stronie: http://swiecie.praca.gov.pl
UWAGA:
Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany warunków naboru na każdym etapie jego trwania.
Zapraszamy do współpracy!

