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JESTEŚ BEZROBOTNYM DO 30 ROKU ŻYCIA I ZNALAZŁEŚ PRACĘ
POZA MIEJSCEM SWOJEGO ZAMIESZKANIA?
SPRAWDŹ, CZY MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O BON NA ZASIEDLENIE
Jakie są warunki
zasiedlenie?
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Bon na zasiedlenie może być przyznany w związku z podjęciem, poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania, zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:
• za ich wykonywanie będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegał
ubezpieczeniom społecznym;
• odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz 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 przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
• będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres
co najmniej 6 miesięcy;
• jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w tutejszym Urzędzie i nie ukończyłeś 30 roku życia;

• Powiatowy Urząd Pracy w Mławie posiada środki na realizację tej formy wsparcia;
• spełniasz również inne warunki określone dla poszczególnych programów i projektów aktywizacji
zawodowej.

BON NA ZASIEDLENIE- WARUNKI DLA BEZROBOTNEGO
Kto nie otrzyma bonu?
Właśnie poznałeś ogólne warunki przyznawania bonu na zasiedlenie. Szczegółowo mówi o tym Regulamin
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30
roku życia, z którym powinien zapoznać się każdy ubiegający się o bon, przed złożeniem wniosku.
Zgodnie z regulaminem bon na zasiedlenie nie może zostać przyznany, jeśli:
•

rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy osoby bezrobotnej nastąpiło w ostatnich 3 miesiącach przed dniem
złożenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie.

•

osoba bezrobotna w ostatnich 3 miesiącach przed dniem złożenia wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie
była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową w miejscowości, w której zamierza podjąć
zatrudnienie w związku z przyznaniem bonu na zasiedlenie.

•

osoba bezrobotna zamierza podjąć zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, którego siedziba
znajduje się na terenie powiatu mławskiego.

Ponadto bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie nie może podjąć zatrudnienia u pracodawcy, z którym
jest spokrewniony w pierwszej linii oraz nie może podjąć zatrudnienia u pracodawcy, u którego był zatrudniony

lub wykonywał inną pracę zarobkową w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie bonu
na zasiedlenie.
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie pod adresem:
http://mlawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie

O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ?
• Złożenie wniosku o przyznanie bonu na zasiedlenie nie oznacza, że bon zostanie
Ci przyznany- każdy wniosek podlega rozpatrzeniu przez komisję.
• Zarezerwuj sobie odpowiedni czas od daty złożenia wniosku do momentu
ewentualnego rozpoczęcia pracy- o tym, czy otrzymasz bon, zostaniesz
poinformowany w ciągu 30 dni od daty złożenia przez Ciebie wniosku.
• Możesz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
dopiero po podpisaniu z tutejszym Urzędem umowy w zakresie bonu na
zasiedlenie, która określa Twoje obowiązki wobec Urzędu- po podpisaniu tej
umowy dopiero otrzymasz na wskazane przez Ciebie konto bankowe środki
finansowe.
• Jeśli podejmiesz zatrudnienie inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą
przed faktycznym otrzymaniem środków finansowych, oznaczać to będzie Twoją
rezygnację z realizacji bonu- środki finansowe nie zostaną Ci w ogóle wypłacone.
To tylko niektóre z istotnych informacji, które dotyczą ubiegania się o bon na
zasiedlenie. Szczegółowych informacji udziela wyłącznie pracownik merytoryczny:
Elżbieta Krajewska- Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego
7, pokój nr 119. Kontakt telefoniczny: 023 655-19-96, 654-39-18 wew. 311

