Wniosek o przyznanie bonu stażowego
dla osoby bezrobotnej w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (V)”

Nr.............................................................. (wypełnia Urząd Pracy)
Podstawa prawna: art. 66l ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (T. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm.)
I. Dane dotyczące wnioskodawcy:
a) Imię i nazwisko………………..…………………………...………………….............................
b) Nr PESEL (w przypadku braku nr pesel nazwa i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość)
…………………..………………………………………………………………….………...........
c) Adres zamieszkania ………………...……………………………...................................……….
d) Nr telefonu……..……………..……………….………… e-mail: ………….........…….....…….
II. Wnioskuję o przyznanie bonu stażowego, na który składają się:
a) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu,
b) koszty badań lekarskich lub psychologicznych.
III. Uzasadnienie celowości przyznania bonu stażowego (należy wskazać, m.in.: motywację
i cel, posiadane kwalifikacje, branżę w jakiej staż będzie poszukiwany, stanowisko na jakim
odbywany będzie staż oraz ewentualnego pracodawcę):
………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………….
..............................................................................................................................................................
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Oświadczam, że zostałem poinformowany jak niżej:
1. organizatorem stażu w ramach bonu stażowego może być:
a) pracodawca - jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej,
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one chociażby jednego pracownika,
b) przedsiębiorca1 niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla
pracodawców,
c) rolnicza spółdzielnia produkcyjna,
d) organizacja pozarządowa,
e) pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w
jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej,
o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 299 z późn. zm.),
2. w przypadku zawarcia umowy o odbywanie stażu, należy złożyć w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Świdnicy wniosek o dokonywanie zwrotu kosztów przejazdu do i z miejsca
odbywania stażu wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniosę,
3. koszty przejazdu będą wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w formie
ryczałtu, do wysokości 627,50 zł w miesięcznych transzach w wysokości 104,70 zł łącznie ze
stypendium za okres odbywania stażu,
4. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy kieruje na badania lekarskie lub psychologiczne, a koszty
tych badań są finansowane przez Urząd w ramach bonu stażowego w formie wpłaty na konto
wykonawcy badania.

.................................................................
Miejscowość i data

.................................................................
podpis Wnioskodawcy

UWAGA:
Bon stażowy może być przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie indywidualnego
planu działania.

1

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
z późn. zm.) - przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
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