.

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

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

Pieczęć Pracodawcy

Miejscowość, data

Powiatowy Urząd Pracy
w Słupsku
WNIOSEK
o wypłatę pracodawcy premii w ramach umowy
o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego
dla osób do 30 roku życia
(zgodnie z art. 66 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 149 z późn. zm.).
Pełna nazwa Pracodawcy :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
REGON .......................................... NIP ...............................................................................................
Wnoszę o wypłatę jednorazowej premii na podstawie umowy nr ......................... z dnia ....................
w ramach bonu stażowego w wysokości ........................................ /słownie .......................................
................................................................................................................................................................
w związku ze zrealizowaniem zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
Oświadczam, że osoba bezrobotna Pan/Pani ........................................................................................
imię i nazwisko

PESEL ........................................................ odbywał/a staż w okresie od .................... do ..................
został/a zatrudniony/a po zakończeniu stażu w okresie od ............................do ..................................
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Należną kwote proszę przekazać na poniższy numer konta bankowego:

.....................................................
czytelny podpis pracodawcy

Załączniki:
1) Kopia imiennych raportów ZUS RCA, ZUS RSA za okres 6 miesięcy (od daty zatrudnienia po stażu).
2) Zaświadczenia lub Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis z okresu ostatnich trzech lat przed
złożeniem wniosku – Załącznik Nr 1 do wniosku.

Załącznik Nr 1 do wniosku o wypłatę
premii za zatrudnienie bezrobotnego
po odbyciu stażu w ramach bonu
stażowego

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku ( w ciągu bieżącego roku
oraz 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłacenie premii za zatrudnienie bezrobotnego
po odbyciu stażu w ramach bonu stażowego przez deklarowany okres 6 miesięcy):
nie uzyskałem/am pomocy de minimis*
uzyskałem/am pomoc de minimis* w wysokości .....................................................zł.
*właściwe zakreślić
Świadomy/mi odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 k.k.)
oświadczam/y, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.
Art. 233 § 1 k.k. stanowi:, „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

....................................................
( data)

................................................................
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) Kopia imiennych raportów ZUS RCA, ZUS RSA za okres 6 miesięcy (od daty zatrudnienia po stażu).
2) Zaświadczenia lub Oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis z okresu ostatnich trzech lat przed
złożeniem wniosku – Załącznik Nr 1 do wniosku.

