Wałbrzych,...................20.......r.
..................................................................
Imię i nazwisko
..................................................................
adres zamieszkania /do korespondencji
nr telefonu................................................
nr PESEL.................................................
POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. OGRODOWA 5B
58-306 WAŁBRZYCH

WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
(podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.)

Proszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem od dnia..................................
zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej*.
Miejsce pracy:.......................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE:
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie
fałszywych oświadczeń zostałem(am) pouczony(a) o obowiązku:
1. Dostarczenia w terminie do 10-tego każdego miesiąca zaświadczenia o przepracowanym
poprzednim miesiącu - w przypadku przyznania dodatku aktywizacyjnego.
2. Bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu o zakończeniu
zatrudnienia lub zmiany pracodawcy w przypadku posiadania nadal uprawnienia do
pobierania dodatku aktywizacyjnego.
3. Zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego (zgodnie z art. 76 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Dodatek aktywizacyjny proszę przelać na rachunek bankowy:
Nazwa i miejsce banku:................................................................................................................
Numer konta.................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, moich danych osobowych
do celów wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.).

..............................................................
(data i podpis)


niepotrzebne skreślić
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Pouczenie
1. Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który z własnej inicjatywy podjął
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przysługuje dodatek aktywizacyjny w wysokości do
50% zasiłku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych.
Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej, od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia połowy
okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej.
2. Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, który w wyniku skierowania przez
powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od
minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługuje dodatek aktywizacyjny w wysokości
stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym
wynagrodzeniem, nie większym jednak niż 50% zasiłku przez okres w jakim
przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych.
Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia oraz wysokości
osiągniętego wynagrodzenia, od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku
dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
1. Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót
publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały
zrefundowane pracodawcy przez powiatowy urząd pracy;
2. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową
bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
3. Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
4. przebywania na urlopie bezpłatnym.
UWAGA! - dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, jeżeli:
 między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dni robocze i dana osoba w czasie tej
przerwy nie zarejestrowała się w PUP.
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