………………………………

Dnia……………………

( imię i nazwisko)

………………………………
(data urodzenia)

………………………………
( adres zamieszkania , tel.)

Powiatowy Urząd Pracy
w Turku

WNIOSEK
o przyznanie i dokonanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482 ze zm.) oraz §4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych,
stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1189) zwracam się z prośbą o przyznanie
oraz wypłatę dodatku aktywizacyjnego.
Informuję, że*:

1. z dniem ……………….. ….. w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy
( data podjęcia zatrudnienia)

w Turku podjąłem (łam) zatrudnienie…………………………………………………
( nazwa i adres zakładu pracy)

w wymiarze…………………..…etatu obowiązującego w danym zawodzie lub służbie
(wymiar czasu pracy)

na podstawie załączonej do wniosku umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej.
2. z dniem………………………z własnej inicjatywy podjąłem (łam) zatrudnienie/ inną
(data podjęcia zatrudnienia)

pracę zarobkową** w…………………………………………………………………..
( nazwa zakładu pracy)

na podstawie załączonej do wniosku umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej .
…………..……………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że:
1. zobowiązuję się do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o ustaniu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, gdyż dodatek aktywizacyjny przysługuje za okres
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i wszelkie świadczenia wypłacone za okres po
ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej będą stanowić nienależnie pobrane
świadczenie i będą podlegać zwrotowi (art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia
(…);
2. zobowiązuję się do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich
zmianach, mających wpływ na wypłatę dodatku aktywizacyjnego;
3. zobowiązuję się do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o okresie
urlopu bezpłatnego, tymczasowego aresztowania oraz innych okresach, za które nie
przysługuje wynagrodzenie, gdyż w tym okresie dodatek aktywizacyjny nie przysługuje;
5. oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3”.
……………………………………………………………..
(data i podpis wnioskodawcy)
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Pouczenie:
1. Dodatek aktywizacyjny przyznaje starosta po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia złożenia
wniosku.
2. Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
a) 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;
b) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. a, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości
stanowiącej różnicę między 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.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do
50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby
bezrobotnemu zasiłek.
5. Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
a) 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,
b) 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;
c) podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za
granicą Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
d) przebywania na urlopie bezpłatnym.
6. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę dodatku przez 30 i
mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie
przysługuje.
7. Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu , za okresy miesięczne, w terminach ustalonych
przez urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za które świadczenie jest
wypłacane.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. 2019r.
poz.1482 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego
trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego ( Dz. U. z 2014r.
poz. 1189).
*) Należy wypełnić właściwy punkt 1 lub 2
**) Niepotrzebne skreślić
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