POWIATOWY URZĄD PRACY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. Oleksiaka Wichury 3
08–300 Sokołów Podlaski

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

I.

DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DODATEK AKTYWIZACYJNY

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................................
Adres ……………………...................................................................................................................................................
II.

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O DODATEK AKTYWIZACYJNY

1.

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 kodeksu karnego, za składanie fałszywych zeznań,
oświadczam, że:



Zostałem(am) zatrudniony(a) w wyniku skierowania przez PUP* w:



Podjąłem(ęłam) zatrudnienie z własnej inicjatywy* w:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)
Od dnia..............................................................................................................................................................

2.

Bezpośrednio przed ostatnim zarejestrowaniem jako bezrobotny nie byłem(am) zatrudniony(a) lub nie
wykonywałem(am) innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego obecnie podejmuję zatrudnienie lub
dla którego wykonuję inną pracę zarobkową.

3.

Proszę o przekazywanie mojego dodatku aktywizacyjnego na moje konto osobiste nr:

      
w banku ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
(nazwa banku)

III.

ZAŁĄCZNIKI

Umowa o pracę lub zaświadczenie określające:




datę rozpoczęcia zatrudnienia (innej pracy zarobkowej),
datę rozpoczęcia i końca zatrudnienia, jeśli jest to umowa na czas określony lub zastępstwo itp.,
miesięczną wysokość osiąganego wynagrodzenia (dotyczy tylko osób skierowanych do pracy przez tutejszy
Urząd w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Nieuzupełnienie niniejszego wniosku o ww. załączniki w terminie miesiąca od daty jego złożenia w tutejszym
Urzędzie spowoduje pozostawienie wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego bez rozpoznania.

IV.

POUCZENIE

DODATEK AKTYWIZACYJNY PRZYSŁUGUJE OD DNIA ZŁOŻENIA WNIOSKU.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
1.

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, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę miedzy
minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek;

2.

z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową dodatek aktywizacyjny przysługuje w
wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby
bezrobotnemu zasiłek.

DODATEK AKTYWIZACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE W PRZYPADKU:
1.

2.

3.
4.
5.

Skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na
stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust.
1 pkt 1.
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.
Podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
Gdy między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przerwy
nie zarejestrowała się w PUP.
Przebywania na urlopie bezpłatnym.

DODATEK AKTYWIZACYJNY NIENALEŻNIE POBRANY BĘDZIE PODLEGAŁ ZWROTOWI ZGODNIE Z ART. 76
USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z POWYŻSZYM POUCZENIEM I ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ NIEZWŁOCZNIE
POWIADOMIĆ PUP W PRZYPADKU:
1.
2.
3.

Zaistnieniu okoliczności wykluczających przyznanie dodatku aktywizacyjnego.
Zmiany terminu umowy o pracę.
Zmiany wysokości osiągniętego wynagrodzenia w przypadku osób skierowanych do pracy przez tutejszy
Urząd w niepełnym wymiarze czasu pracy.

.................................................................
(miejscowość i data)

* - NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

……….………………….…………..............................
(podpis osoby ubiegającej się o dodatek)

