
                                      
  

PROPOZYCJE ADRESOWANE 
DO OSÓB BEZROBOTNYCH  

I PRACODAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ   

Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY W SOCHACZEWIE  
 

DLA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA  

BON SZKOLENIOWY stanowiący gwarancję skierowania 
bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, 
które zostaną poniesione (do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego) w związku 
z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego 
następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz 
uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

BON STAŻOWY stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu  
u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile 
pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu 
stażu przez okres 6 miesięcy. 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres  
6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł. Premia stanowi 
pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de 
minimis. 
Dodatkowo w ramach bonu stażowego starosta finansuje koszty przejazdu 
do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 605,40 zł, 
wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 
100,90 zł, łącznie ze stypendium. 

BON ZATRUDNIENIOWY stanowi dla pracodawcy gwarancję 
refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy 
urząd pracy przyznał ten bon. Przyznanie bonu zatrudnieniowego 
następuje na podstawie indywidualnego planu działania.  

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do 
zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Starosta refunduje 
pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 
społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku tj. 831,10 zł. 

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego 
bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. 

 
 



        

 

BON NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej, jeżeli: 

1. z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód 
w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę 
brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym; 

2. odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, 
w której bezrobotny zamieszka 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 środkami transportu 
zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie; 

3. będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową 
lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co 
najmniej 6 miesięcy. 

Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w 
wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego 
wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania 
związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
działalności gospodarczej. 
 

PONADTO INFORMUJEMY, ŻE POSIADAMY ŚRODKI 
FINANSOWE NA ORGANIZACJĘ POZOSTAŁYCH (wynikających  

z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) 
FORM AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH m.inn.: 

Staże warunek deklaracja zatrudnienia po zakończeniu programu 

Szkolenia  

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  
dla skierowanego bezrobotnego 

 
Szczegółowe informacje udzielane są  

w Powiatowym Urzędzie Pracy Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 11, 
 lub tel. /46/ 862 33 93 lub 862 24 55  
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