
Regulamin dotyczący przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie 

Przyznawanie  bonów na zasiedlenie odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.

U. z 2013 r., poz. 674 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z

późniejszymi zmianami);

3. Niniejszego regulaminu.

§ 1

Bon  na  zasiedlenie  będzie  mogła  otrzymać  osoba  bezrobotna  do  30.  roku  życia,  która
zamierza  podjąć  zatrudnienie,  inna  pracę  zarobkową  lub  działalność  gospodarczą  poza
miejscem  dotychczasowego  zamieszkania,  przy  czym  niezbędne  jest  spełnienie  warunku
dotyczącego miejscowości,  w której  zamieszka bezrobotny w związku z podjęciem nowej
pracy lub działalności gospodarczej. 

Bon na  zasiedlenie  przyznawany jest  na  wniosek bezrobotnego. Do wniosku bezrobotny
składa oświadczenie o miejscu zamieszkania .Wzór bonu stanowi załącznik nr 1.

§ 2

Podstawą  do  otrzymania  bonu  jest  umowa  zawarta  ze  starostą  -  wzór  umowy  stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .

§ 3

Starosta  określając  wysokość  środków przyznanych  w ramach  bonu  na  zasiedlenie  może
uwzględniać np.:

 sytuację na lokalnym rynku pracy,
 indywidualne potrzeby bezrobotnego,
 uzasadnienie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Wysokość  środków  przyznanych  w  ramach  bonu,  nie  może  być  wyższa  niż  200%
przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 



§ 4

Po otrzymaniu bonu na zasiedlenie bezrobotny zmienia miejsce zamieszkania w związku  
z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Miejscowość,  w  której  zamieszka  musi  być  oddalona  od  miejscowości  dotychczasowego
zamieszkania,  co  najmniej  o  80  km lub  czas  dojazdu  do tej  miejscowości  i  powrotu  do
miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie,
co najmniej 3 godziny dziennie.

Praca lub działalność gospodarcza powinny być wykonywane w okresie 8 miesięcy przez
łączny okres co najmniej 6 miesięcy u jednego lub kilku pracodawców. Przy czy z tytułu ich
wykonywania  bezrobotny  będzie  osiągał  wynagrodzenie  lub  przychód  w  wysokości  co
najmniej  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  brutto  miesięcznie  oraz  będzie  podlegał
ubezpieczeniom społecznym. Ponadto dopuszcza się sytuację, w której bezrobotny – w celu
osiągnięcia łącznego wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia
za pracę brutto miesięcznie – podejmie pracę u kilku pracodawców.

§ 5

Bezrobotny,  który  otrzymał  bon  na  zasiedlenie  musi  podjąć  zatrudnienie,  inną  pracę
zarobkową lub działalność gospodarczą w terminie 30 dni od dnia otrzymania bonu. 

W  tym  terminie  bezrobotny  musi  udokumentować  powyższy  fakt  oraz  dostarczyć
oświadczenie,  iż  miejscowość,  w której  zamieszkał  w związku  z  podjęciem  zatrudnienia,
innej  pracy  zarobkowej  lub  działalności  gospodarczej jest  oddalona  od  miejscowości
dotychczasowego zamieszkania, co najmniej o 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i
powrotu  do  miejsca  dotychczasowego  zamieszkania  środkami  transportu  zbiorowego
przekracza łącznie, co najmniej 3 godziny dziennie.

W  przypadku  niewywiązania  się  bezrobotnego  z  warunków,  o  których  mowa  powyżej
bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty otrzymanej w ramach bonu w terminie
30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

§ 6

W  sytuacji  utraty  zatrudnienia,  innej  pracy  zarobkowej  lub  działalności  gospodarczej
bezrobotny zobowiązany jest poinformować powiatowy urząd pracy, który przyznał bon, o
tym fakcie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sytuacji. 

Bezrobotny w analogiczny sposób postępuje  w sytuacji  ponownego podjęcia  zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku bezrobotny zobowiązany jest do
zwrotu kwoty środków przyznanej w ramach bonu.



§ 7

Wszelkie dokumenty, oświadczenia i informacje, mogą być przekazywane za pośrednictwem
operatora  pocztowego  w  rozumieniu  przepisów  o prawie  pocztowym  lub  w  postaci
elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego urzędu pracy.

Dlatego też istotne jest bezpośrednie wskazanie bezrobotnemu w umowie dokładnego adresu
urzędu,  innych  danych  kontaktowych,  w  tym  elektronicznej  skrzynki  podawczej,  które
ułatwią przepływ informacji pomiędzy bezrobotnym, a powiatowym urzędem pracy.

§ 8

Dokumentację potwierdzającą podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcie
działalności gospodarczej może stanowić np.:

 kserokopia umowy o pracę,
 kopia deklaracji ZUS P DRA wraz z kopiami dowodów wpłaty,
 kopia listy płac z potwierdzeniem odbioru wynagrodzenia przez zatrudnionego/ną.

W  przypadku  prowadzenia  działalności  gospodarczej  bezrobotnego  potwierdzeniem  jest
wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG)  lub  Krajowego  Rejestru  Sądowego  (KRS).  Docelowo  w  ewentualnych
rozwiązaniach systemowych planuje się, aby weryfikacja podjęcia zatrudnienia odbywała się
na podstawie danych dotyczących osób ubezpieczonych w ZUS.

§ 9

Bezrobotny,  który  otrzymał  bon  na  zasiedlenie nie  ma  obowiązku  przedstawienia
dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanej kwoty.

Ostateczne rozliczenie bonu powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 8 miesięcy od dnia
otrzymania bonu, kiedy to bezrobotny musi udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu,
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej, minimum
przez łączny okres 6 miesięcy. 

W  przypadku  rozliczenia  bonu,  jeżeli  łączny  okres  pozostawania  w  zatrudnieniu,
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy
niż 6 miesięcy – bezrobotny zobowiązany jest  do zwrotu kwoty bonu proporcjonalnie  do
udokumentowanego  okresu  pozostawania  w  zatrudnieniu,  wykonywania  innej  pracy
zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 10



Druk bonu jest drukiem ścisłego zarachowania i podlega ewidencji w  rejestrze  wydanych 

bonów  prowadzonym przez Dział CAZ w PUP . 

§ 11

Druki bonów  wydawane są przez Kierownika CAZ doradcom klienta  za pokwitowaniem

odbioru w rejestrze wydanych druków. Doradcy klienta wypełniają druki bonów, wydają za

pokwitowaniem odbioru osobom bezrobotnym ( bezrobotny potwierdza na kopii wydanego

bonu własnoręcznym podpisem jego odbiór  , z podaniem daty odbioru ). 

§ 12

Liczba  wydanych  bonów  nie  może  przekraczać  kwoty  określonej  w  planie  finansowym

Funduszu Pracy zatwierdzonym przez  Dyrektora PUP . 

§ 13

Doradcy klienta   wydają bony osobom bezrobotnym na ich pisemny wniosek oraz podają

dane osób bezrobotnych kierownikowi CAZ celem wpisania do rejestru  . Rejestr zawiera:

liczbę   porządkową  ,  imię  i  nazwisko  bezrobotnego  ,  adres  zamieszkania  ,  pesel  ,

potwierdzenie otrzymania bonu przez doradcę. 

§ 14

Wykorzystane  oraz  nie  wykorzystane  bony  podlegają  zwrotowi  do  doradców  klienta  ,  a

następnie umieszczane są w  karcie rejestracyjnej osoby bezrobotnej .

§ 15

Zadania w zakresie zawarcia umowy dotyczącej realizacji bonu na zasiedlenie  oraz nadzór
nad realizacją zadania , wykonuje i sprawuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za tą
formę aktywizacji . 


