Miejski Urząd Pracy w Kielcach
25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6
Tel. 041-340-60-55, fax. 041-340-60-80
e-mail: kancelaria@mup.kielce.pl, www.mup.kielce.pl

Kielce, dn. ……………
……………………
( Numer w rejestrze )

WNIOSEK
o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby
bezrobotnej do 30 roku życia
na podstawie art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
( t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 1265 z późn. zm.)

1.

Imię i nazwisko wnioskodawcy ……………………………………………………….

2.

Adres zamieszkania…………………………………………………………………….

3.

PESEL ……………………………………………………

4.

Numer telefonu kontaktowego/adres poczty elektronicznej…………………………...

………………………………………………………………………………………………..

Wnioskuję o przyznanie bonu na zasiedlenie.
1. Planowane miejsce zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności gospodarczej……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie wnioskodawcy:…………………………………………………
…............................................................................................................................
................................................................................................................................
…............................................................................................................................
.............................................................................................................................
( należy wpisać powody, dla których osoba bezrobotna wnioskuje o wydanie bonu na zasiedlenie )

………………………………………………
( data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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INFORMACJA:
Realizacja bonu na zasiedlenie odbywa się zgodnie z warunkami wskazanymi w art. 66n
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), którymi są:
1. Z tytułu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
wnioskodawca 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
wnioskodawca 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. Wnioskodawca będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
4. Realizacja bonu następuje na podstawie złożonego wniosku i umowy zawieranej przez
Prezydenta Miasta Kielce z wnioskodawcą.

Zapoznałem/łam się z treścią powyższej informacji oraz Kryteriami
przyznawania bonu na zasiedlenie, obowiązującymi w Miejskim Urzędzie
Pracy w Kielcach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby przez
Miejski Urząd Pracy w Kielcach dla celów związanych z rozpatrywaniem wniosku o
przyznanie, na podstawie art. 66n ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., bonu na zasiedlenie,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – dalej RODO,
a także zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U.
z 2018r. poz.1000 ).
………………………………………….
( data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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DECYZJA DORADCY KLIENTA
pozytywna

□

negatywna

□

Uzasadnienie

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………….
( data i podpis doradcy klienta )
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