……………………………………
Łomża, dn.................................

/data wpływu do Urzędu/

Wniosek
o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
na zasadach określonych w art. 66m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
(Dz. U. z 2017r. poz. 1065)
A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.Nazwisko.........................................................................Imię............................................................
2. PESEL (w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość).......................................................
3. Adres zamieszkania...........................................................................................................................
4. Adres korespondencyjny...................................................................................................................
5. Numer telefonu..................................................................................................................................
6. Adres e-mail ………………………………………………………………………………………..
B. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa
w art 233* ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:
1. zobowiązuję się podjąć zatrudnienie przez okres co najmniej 18 miesięcy na podstawie umowy o
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i zawarcia
umowy przez Powiatowy Urząd Pracy ze wskazanym w części C wniosku pracodawcą
2. przyjmuję do wiadomości, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie jeżeli będzie niekompletny lub
nieprawidłowo wypełniony i mimo wezwania nie przedłożę poprawnego wniosku w terminie
wyznaczonym przez Urząd
3. wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych osobowych
dotyczących mojej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, dla celów związanych z
rozpatrywaniem wniosku oraz realizacją umowy, o której mowa w art. 66m ust. 6 ustawy z 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065) zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)

………………………………………….
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

C. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)

* Art. 233 § 1 Kodeksu karnego stanowi: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".
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Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy:
Opinia Doradcy Klienta:
 pozytywna

□

negatywna

□

Uzasadnienie............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Data:……………………

…………………………………………..
(podpis i pieczęć Doradcy Klienta)

ZATWIERDZAM
.....................................................................
data i podpis Dyrektora PUP

Potwierdzenie odbioru bonu zatrudnieniowego :
W dniu..................................................Panu/Pani...................................................................
przyznano bon zatrudnieniowy o Nr ................................................................

................................................................
podpis osoby upoważnionej

...............................................................
podpis bezrobotnego

D. DODATKOWE INFORMACJE
UWAGA!






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.
Bon zatrudnieniowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie
indywidualnego planu działania.
Realizacja bonu następuje na podstawie umowy zawieranej przez Starostę z pracodawcą.
Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez Starostę.
Z pracodawcą wskazanym we wniosku umowa na podstawie art. 66m ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) może zostać zawarta jeśli spełni on warunki
konieczne do otrzymania pomocy de minimis i spełni 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).
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OŚWIADCZENIE o otrzymanej pomocy de minimis1w ciągu bieżącego roku kalendarzowego
oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych*

Oświadczam, iż…………………………………………………………………………………
/pełna nazwa Wnioskodawcy/

** 1. w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
otrzymał/otrzymała pomoc de minimis w następującej wielkości:

LP:

Organ
Podstawa
udzielający prawna
pomocy
otrzymanej
pomocy2

Dzień udzielenia Nr programu Forma
Wartość
3
pomocowego,
4
pomocy
pomocy pomocy brutto5
decyzji
lub
(dzień-miesiącumowy
rok)
w
w EUR6
PLN

RAZEM

1 Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu 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; w przypadku gdy refundacja jest dokonywana jako wsparcie finansowe z
Funduszu Pracy w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty- nie stanowi pomocy
de minimis. Oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz
dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy
równowartości
200 000 EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków
bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.
2 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego).
3 Dzień nabycia przez Wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi
podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego-terminy określone w art. 2 pkt. 11 lit. a-c.
4 Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje ,
poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności
podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta
w stosunku do konkurentów.
5 Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194,
poz. 1983 i z 2006r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej.
6 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808) - równowartość pomocy w euro ustala się według kursu
średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski , obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
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** 2.

w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat

kalendarzowych nie otrzymałem/ otrzymałam pomocy de minimis.

UWAGA:
Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r, poz. 1808) do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się
o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu
podmiotowi.

…………………………………......…..
………………………………..............……..
/miejscowość, data/

/podpisy Wnioskodawcy/
telefon……………………………………..
faks………………………………………...
e-mail …………………………………….

*

wypełnić z uwzględnieniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis

otrzymanych w ciągu roku bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych
**

zakreślić odpowiednie
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