..........................................
/nazwisko i imię/

Łódź, dnia .............................

.........................................
/ adres /
..........................................
/ pesel /
DYREKTOR
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
ŁÓDŹ-WSCHÓD

WNIOSEK o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Zgodnie z art. 48 ustawy z dn. 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2019.1482) oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r.
w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku
aktywizacyjnego (Dz. U. nr 136 poz.1118 z późn. zm.) w związku z podjęciem w dniu
.................................................... pracy z własnej inicjatywy*/ w wyniku skierowania przez Urząd
Pracy* w firmie .....................................................................................................................................
w ramach umowy o pracę* /umowy zlecenia*/ umowy o dzieło* wnioskuję o przyznanie dodatku
aktywizacyjnego.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia
podjęcia pracy.
Pouczenie
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje na wniosek strony 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 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);
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (dodatek 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) 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;
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;
5) gdy między poszczególnymi umowami wystąpiła przerwa, obejmująca dzień powszedni i dana
osoba nie zarejestrowała się w czasie tej przerwy w PUP
Zostałem(łam) pouczony(a) iż:
- dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie
przysługuje;
- mam obowiązek bezzwłocznego w terminie 7 dni poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy
Łódź-Wschód o zakończeniu pracy w okresie przysługiwania prawa do dodatku aktywizacyjnego;
- dodatek aktywizacyjny wypłacony za okres po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy
zarobkowej oraz za okres przebywania na urlopie bezpłatnym stanowi nienależnie pobrane
świadczenie i podlega zwrotowi zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
- wypłata dodatku aktywizacyjnego nastąpi na konto po dostarczeniu zaświadczenie z zakładu pracy
potwierdzającego zatrudnienie (wzór zaświadczenia w załączeniu).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód moich danych osobowych dla
celów związanych ze wskazaną wyżej sprawą (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 §1 Kodeksu Karnego
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. „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 do lat 3 .”)

...............................................
/ data i podpis /
Załączniki do wniosku:
1. Kopia umowy o pracę
2. Kopia innych umów zarobkowych*
3. Kopia skierowania z Urzędu Pracy*
* niepotrzebne skreślić

