Nr wniosku ..………………
(wypełnia pracownik PUP)

..........................................................

Olecko, dn. ....................................

(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

..........................................................
( PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego
tożsamość)

Powiatowy Urząd Pracy

………………………………………..
(Adres zamieszkania)

w Olecku

…………………………………..
Nr telefonu ..………………………….
E-mail ………………………………..

WNIOSEK

o przyznanie bonu zatrudnieniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia
Na podstawie art. 66m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) zwracam się z prośbą o przyznanie bonu zatrudnieniowego.

Jednocześnie zobowiązuję się do:
1. podjęcia działań mających na celu znalezienie pracodawcy, który w ramach wydanego bonu
zagwarantuje mi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 18 miesięcy,
2. zwrotu, wypełnionego przez pracodawcę bonu zatrudnieniowego zawierającego potwierdzenie
gotowości zatrudnienia na okres co najmniej 18 miesięcy, do PUP w Olecku w terminie do 14 dni
roboczych od dnia otrzymania bonu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz.922).
Świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu Karnego oświadczam, że
informacje zawarte we wniosku są prawdziwe, a ich wiarygodność potwierdzam własnoręcznym podpisem.
⃰ niepotrzebne skreślić

..............................................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
INFORMACJA:
1. Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie indywidualnego
planu działania osobom , którym został ustalony profil pomocy II lub profil I w uzasadnionych przypadkach.
2. Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy w Olecku (jest to termin, w
którym osoba bezrobotna musi znaleźć pracodawcę, który ją zatrudni).
3. Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, której powiatowy urząd pracy przyzna
przedmiotowy bon.
4. Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez starostę z pracodawcą wskazanym przez osobę
bezrobotną, jeśli spełni on warunki konieczne do otrzymania pomocy de minimis i warunki ujęte w definicji
pracodawcy (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę
fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika).
Zapoznałem się z treścią informacji …………………..................…………………………………………………………….
(data i podpis)

