ul. Leśmiana 11, 22-500 Hrubieszów, tel. fax 84 696 26 91, 696 2692

WNIOSEK
O PRZYZNANIE PREMII DLA ORGANIZATORA STAŻU W RAMACH BONU STAŻOWEGO
Zgodnie z zawartą umową nr .............................................. o zorganizowanie stażu dla osoby
bezrobotnej do 30 roku życia w ramach Bonu stażowego wnoszę o przyznanie premii
w wysokości 1513,50 zł
(słownie: tysiąc pięćset )
za zatrudnienie Pana/Pani ..........................................................................................................
w okresie od ..................................... do ........................................ po odbytym 6-miesięcznym
stażu w ramach Bonu stażowego.
Premię proszę przekazać na rachunek bankowy:
Nazwa banku .......................................................................................................................
Nr rachunku:
_

_

_

_

_

_

Do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis – załącznik nr 1
2) kserokopie raportów imiennych ZUS RCA wraz z potwierdzeniem ich wpływu do ZUS (pieczęć
wpływowa ZUS lub potwierdzenie wysyłki w formie elektronicznej)
3) listy obecności stażysty(ów) za 6-miesięczny okres pracy po zakończeniu stażu w ramach bonu
stażowego.
4) listy płac stażysty(ów) za 6-miesięczny okres pracy po zakończeniu stażu w ramach bonu stażowego.

.....................................................
(podpis i pieczęć Organizatora)

Załącznik Nr 1 do Wniosku o przyznanie premii dla
Organizatora stażu w ramach bonu stażowego

.........................................................
(pieczęć firmowa Organizatora)

OŚWIADCZENIE
Pouczony (a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą lub zatajenie
prawdy oświadczam, że w okresie od dnia zawarcia umowy nr .........................................................
o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach bonu stażowego, tj.
od dnia ............................ do dnia złożenia niniejszego Wniosku:


otrzymałem / nie otrzymałem * pomoc(y) de minimis/de minimis w rolnictwie.

W przypadku otrzymania pomocy de minimis/de minimis w rolnictwie w ciągu powyższego okresu
należy wypełnić poniższe zestawienie oraz dołączyć kopię zaświadczeń o otrzymanej pomocy
Lp.

Organ
udzielający
pomocy

Podstawa prawna
otrzymanej pomocy

Dzień udzielenia
pomocy (dzieńmiesiąc-rok)

Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy

Forma
pomocy

Wartość
pomocy
brutto

PLN

Łączna wartość pomocy: ...........................................


otrzymałem/nie otrzymałem * inną pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być
przeznaczona pomoc de minimis.

.........................................
/miejscowość i data/
*

Niepotrzebne skreślić

........................................................
/czytelny podpis Organizatora/

