Wrocław, dnia

.....................

WNIOSEK
o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia
na zasadach określonych w art. 66m ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy
(wniosek należy wypełnić czytelnie, każdą poprawkę nanieść poprzez skreślenie i zaparafowanie i podanie daty dokonania zmiany)

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1. Nazwisko.........................................................................Imię.....................................................….......
2. PESEL (w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość).....................................…......
3. Zameldowany/a na pobyt stały/czasowy*……………………………………………………………………..
4. Adres korespondencyjny................................................................................................................………..

* niewłaściwe skreślić

B. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o której mowa w art 233 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997r. Kodeksu karnego, oświadczam, że:
1.
2.

3.

znana jest mi treść i spełniam warunki określone w art. 66m ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.)
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
przyjmuję do wiadomości, że wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie jeżeli wniosek lub przedłożone w załączeniu
dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe i mimo wezwania nie przedłożę poprawnego wniosku lub właściwych
dokumentów w terminie wyznaczonym przez Urząd.

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

C. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRZYZNANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................…

.........................................................................
(data i czytelny podpis Wnioskodawcy)
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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 od 6 miesięcy do lat 8".
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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 z pracodawcą.
Bon posiada termin ważności, który zostaje określony przez Powiatowy Urząd Pracy.
Z pracodawcą wskazanym we wniosku umowa na podstawie art. 66m ww. ustawy 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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W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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 (zwanego dalej RODO) Powiatowy Urząd Pracy we
Wrocławiu niniejszym informuje że:
Administratorem

danych

osobowych

jest

Dyrektor

Powiatowego

Urzędu

Pracy

we

Wrocławiu z siedzibą 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). We wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych można kontaktować się z IOD poprzez pocztę elektroniczną,
którą należy kierować na adres: iod@pup-wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby
Urzędu.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Przetwarzanie
danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zadań ustawowych, określonych
w przepisach z zakresu polityki rynku pracy, z zakresu postępowania administracyjnego
oraz innych przepisów regulujących działalność Administratora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest wymogiem niezbędnym do
skorzystania z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu.
Dane osobowe przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, podlegają
zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub
przekazywaniu.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania wynikającego
z przepisów prawa.
Prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z RODO.
Dane przetwarzane przez Administratora będą udostępniane podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa, w szczególności: sądom, komornikom sądowym, organom
ścigania, ośrodkom pomocy społecznej, urzędom skarbowym, Zakładowi Ubezpieczeń
Społecznych oraz firmie SYGNITY S.A. w ramach podpisanych umów w zakresie nadzoru
autorskiego nad oprogramowaniem, w którym przetwarzane są dane.
Zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałem/-am się z informacją:

Wrocław, dnia ……………………….

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