
 
 

 
 

Konin, dnia…………………….. 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 
ul. Zakładowa 4 

62-510 Konin 
 

Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 

dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 

w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)” 
współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Podstawa prawna: art. 66n. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późń. zm.) 

 

I. Dane osobowe: 

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………… 

2. PESEL………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Adres korespondencyjny……………………………………………………………………… 

5. Nr telefonu……………………………………………………………………………………… 

 

II. Informacje na temat przyszłego miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej. 

1. Miejscowość……………………………………………………………………………………

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

 
2. Odległość w km od miejsca dotychczasowego zamieszkania do nowego miejsca 

zamieszkania………………….. 

 
3.  Czas dojazdu środkami transportu zbiorowego w dwie strony ………………………….. 

 

III. Informacje na temat przyszłego zatrudnienia, podjęcia działalności gospodarczej 

lub innej pracy zarobkowej w nowym miejscu zamieszkania 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 



IV. Pouczenie 
 
 

1) Urząd Pracy może przyznać bon na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia, 
w związku z podjęciem poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej pod warunkiem, że 

 
– z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód                        

w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie 
oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 

– 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; 

– będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie 
prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

 
2) Bonu na zasiedlenie nie może otrzymać osoba bezrobotna, która na dzień składania 

wniosku posiada zawartą umowę o pracę, rozpoczęła działalność gospodarczą lub 
podjęła inną pracę zarobkową. 

 
3) Bonu na zasiedlenie nie może otrzymać osoba bezrobotna, która jednocześnie 

ubiega się w tutejszym Urzędzie o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
 

4) Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba bezrobotna, która podejmuje zatrudnienie, 
inną pracę zarobkową, własną działalność gospodarczą wyłącznie na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 
5) Bezrobotny po otrzymaniu bonu na zasiedlenie ma obowiązek w terminie: 

– do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego                      
urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie, że zamieszkał  
w miejscowości odległej co najmniej 80 km od miejsca dotychczasowego 
zamieszkania lub czas dojazdu od tej miejscowości i powrotu do miejsca 
dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza 
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 

– do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić 
powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu 
nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz 
oświadczenie, że zamieszkał w miejscowości odległej co najmniej 80 km                  
od miejsca dotychczasowego zamieszkania lub czas dojazdu od tej miejscowości 
i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu 
zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 
W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa powyżej         
kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni            
od dnia doręczenia wezwania starosty. 

– 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. 



 
 
 

W  przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, kwota bonu             
na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego 
okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej 
lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia wezwania starosty. 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie, udostępnianie i archiwizowanie danych 
osobowych dotyczących mojej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zgodnie 
 z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 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).  
 

 

 

                                                                                             …………………………………….. 
                                                                                                        Czytelny podpis bezrobotnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Złożenie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie nie gwarantuje jego wydania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 

 
..............................................................................                                               Konin, dnia .......................................... 
                  (nazwisko, imię) 
 
.............................................................................. 
                  (data urodzenia) 
 

 

OŚWIADCZENIE1 

 
Ja, niżej podpisany/a oświadczam że: 
 

1) na dzień składania niniejszego oświadczenia: 
 ……………………………………..2 
 ……………………………………..3 – za osobę nie kształcącą się uważa się osobę, 

która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, albo 
zaniedbującą obowiązek szkolny lub nauki, 

 ……………………………………..4 – za osobę nie szkolącą się uważa się osobę, 
która nie uczestniczy i nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni                            
w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych 
do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, 

 

2) przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy                   
w Koninie pozostawałem/am bez pracy oraz byłem/am  gotowy/a do podjęcia pracy             
i aktywnie poszukiwałem/am zatrudnienia od dnia…………………. 

 

3) najwyższy poziom wykształcenia jaki posiadam to ……………………………………… 
 

4) ………………………………….….5 w projekcie z zakresu włączenia społecznego 
realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnych Programach 
Operacyjnych (w przypadku uczestniczenia należy wpisać w jakim projekcie) 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

5) ………………………………….…6 w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej 
dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
Ponadto oświadczam, że zostałam/em pouczona/y o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą. 
 
 

 
 

 
..................................................................                   ...............................................................                                  
(data, podpis i pieczątka przyjmującego oświadczenie)                                 (data i czytelny podpis składającego oświadczenie) 

                                                           
1 oświadczenie składają osoby w wieku poniżej 30 roku życia 
2 właściwe wpisać: nie pracuję,  pracuję 
3 właściwe wpisać: nie kształcę się,  kształcę się 
4 właściwe wpisać: nie szkolę się,  szkolę się 
5 właściwe wpisać: nie uczestniczyłem/am,  uczestniczyłem/am 
6 właściwe wpisać: uczestniczę, nie uczestniczę 



 
 
 
                                                                           
 
                                                                      
   
 

       

 
 
 
 
 

................................................................                                    Konin, dnia ............................................... 
                  (nazwisko, imię) 
 
................................................................ 
                  (data urodzenia) 
                
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE  

 
 

Ja, niżej podpisana/y w związku z ubieganiem się o środki finansowe w ramach projektu.: 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”,                         

po zapoznaniu się z całą treścią art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późń. zm.) oświadczam, że nie orzeczono 

w stosunku do mnie kary zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 

i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

 

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

 
 

 
 

 


