„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)” – projekt realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załącznik nr 3 do umowy w sprawie realizacji bonu na zasiedlenie

……………………………………………., dnia ………..………….……
/miejscowość/

…………………………………….………………..…
(imię i nazwisko)

…………………………………………………...…...
(PESEL)

Miejski Urząd Pracy w Płocku
ul. 3 Maja 16
09-400 Płock

ROZLICZENIE BONU NA ZASIEDLENIE
Niniejsze rozliczenie wraz z załączonymi dokumentami składam w celu rozliczenia otrzymanego bonu na
zasiedlenie zgodnie z zawartą w dniu ………………….……. r. umową nr ……../PO WER/2019 w sprawie realizacji bonu
na zasiedlenie o numerze ewidencyjnym ……../2019.
1. Zestawienie okresów pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia
działalności gospodarczej, które dokumentuję to:
Rodzaj aktywności zawodowej
np. umowa o pracę, umowa zlecenie,
działalność gospodarcza itp.

Okres OD

Okres DO

(dd – mm - rrrr)

(dd – mm - rrrr)

Nazwa oraz NIP pracodawcy/podmiotu
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2. Szczegółowe zestawienie dotyczące wysokości wynagrodzenia brutto z tytułu ww. zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub osiągniętego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej:
miesiąc świadczenia
pracy/wykonywania działalności
gospodarczej

osiągnięte
wynagrodzenie brutto
- podstawa wymiaru składek za dany okres

Podleganie ubezpieczeniom
społecznym
Należy wpisać „TAK” lub „NIE”

Rok 2019
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Rok 2020

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny –
tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.), tj.:
Art. 233. § 1. 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.

oświadczam, że podane w niniejszym rozliczeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
Wszelką korespondencję, która będzie do mnie kierowana w ramach rozliczenia bonu na zasiedlenie, proszę
przesyłać na adres:
nazwa miejscowości …………………………………………………………………….…………………….. kod pocztowy ……………………….……………………..
województwo …………………………………..……………………..…………………

powiat ………………………………..……………………….……….…………….

ulica ……………………………………………………………………..………………………...……………………..….. nr domu ………………. nr lokalu ………………
Art. 233. § 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

………………………..….………………………………………
(data i czytelny podpis)
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ROZLICZENIA BONU NA ZASIEDLENIE (Załączniki w formie kopii należy potwierdzić „za
zgodność z oryginałem”):
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
…………………………………………………………….……………………..…..
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