POWIATOWY URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj
tel. (0-84) 685-00-00, fax 686-16-71, www.bilgoraj.praca.gov.pl, e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania i realizacji bonu na zasiedlenie z dnia 22 stycznia 2018 r.

BON NA ZASIEDLENIE
Nr ewidencyjny bonu.……………………………………..………………………………………
Imię i Nazwisko…………………………………….……………..…………………………………..
………………………..……………………….…………/…………….………….…………………………
PESEL 1Nr dowodu osobistego 2

Nr rachunku bankowego……………………………………….……………………………..
Wartość przyznanego bonu3: ………………………………………………………………zł
(słownie:………………………………..………...………………………...……………………………)

Niniejszy bon na zasiedlenie wydany został na podstawie umowy
nr………………….. z dnia………………………zgodnie z art. 66n ust. 1 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Wartość przyznanego bonu wypłacona zostanie jednorazowo w formie
gotówki bądź na wskazany rachunek bankowy bezrobotnego w terminie4
do dnia ……………………… zwanym dniem otrzymania bonu.

……………..…………………………………………………
Podpis doradcy klienta wydającego bon

1O ile został nadany.
2W

przypadku braku dowodu osobistego numer paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
przyznanego bonu zostanie wypłacona jednorazowo, na wskazany przez bezrobotnego nr konta bankowego w terminie
określonym w umowie zawartej pomiędzy Starostą powiatu, a okazicielem bonu.
4Termin wynikający z umowy zawartej pomiędzy Starostą a bezrobotnym.
3Wartość

Dane do kontaktu z doradcą klienta w PUP wydającym bon na zasiedlenie
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..…………………………………………………………………….
Telefon:

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

Adres e-mail PUP w Biłgoraju pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Adres urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj
tel. (84) 685-00-00, fax 686-16-71

ROZLICZENIE BONU NA ZASIEDLENIE

Lp.

Data zatrudnienia

Data utraty
zatrudnienia

Okres
zatrudnienia

Nazwa i adres pracodawcy

Dokumenty potwierdzające
zatrudnienie, wykonywanie innej
pracy zarobkowej lub działalności
gospodarczej oraz miesięczne
wynagrodzenie brutto w wysokości
co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę5

……………..…………………………………………………
Data i podpis osoby bezrobotnej
5

Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej są:

umowa o pracę, umowa cywilnoprawna

zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu innej pracy zarobkowej

deklaracja zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA

miesięczne deklaracje ZUS RCA, lub zaświadczenia z ZUS o okresach ubezpieczenia wraz z wysokością składek;

deklaracja ZUS RSA dot. imiennego raportu o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
 raport CEIDG

