Pułtusk, dn. ........................
.............................................................
Imię i nazwisko
.............................................................
PESEL
.............................................................
Adres
.............................................................

STAROSTA PUŁTUSKI
za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy
w Pułtusku

WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Zgodnie z art.48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18
sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku
aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1189) występuję
z wnioskiem o przyznanie dodatku
aktywizacyjnego.
W myśl powołanych na wstępie przepisów jestem osobą bezrobotną posiadającą prawo do zasiłku
dla bezrobotnych od dnia .........................................
i podjęłam (podjąłem) pracę od dnia
................................................... :
1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego
wynagrodzenia za pracę
2) z własnej inicjatywy podjęłam (podjąłem) zatrudnienie (wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy,
stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą) lub inną pracę zarobkową (wykonywanie pracy lub
świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowa zlecenie,
umowa o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych).
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;
2. podjęcie przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy,
u
którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał 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.
Zgodnie z &4 wyżej wymienionego rozporządzenia starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po
udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości
osiąganego wynagrodzenia od dnia złożenia wniosku.
........................................................
(podpis bezrobotnego)
Potwierdzam podjęcie zatrudnienia:
1. W wyniku skierowania przez tutejszy Urząd:
a) w ramach prac interwencyjnych,
b) w ramach robót publicznych,
c) na stanowisku pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane,
d) inny rodzaj zatrudnienia.
................................................................................
(podpis pracownika PUP)
 Potwierdzam podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy.

.................................................................................
(podpis pracownika PUP)
Załączniki:
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
* właściwe podkreślić
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Pułtusk, dn. ...........................

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że podjąłem/podjęłam z własnej inicjatywy zatrudnienie, inną pracę zarobkową u
pracodawcy, u którego nie byłem/byłam zatrudniony/a lub dla którego nie wykonywałem/am pracę zarobkową
bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;
Oświadczam, iż zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach
mających wpływ na prawo do dodatku aktywizacyjnego.
Przyjmuję do wiadomości, iż uprawniony, który pobrał nienależnie świadczenie jest zobowiązany
do jego zwrotu.

................................................................................
(podpis składającego wniosek)

Wypełnia Urząd Pracy
1. Data rejestracji .................................................................................................................................................
2. Okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych: .............................................................................................
3. Okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych pozostający do wykorzystania od dnia podjęcia zatrudnienia
..........................................................................................................................................................................
4. Dodatek aktywizacyjny przysługuje na okres od ................................ do .......................................................
w wysokości .......................... % zasiłku / m-c

...............................................................
(podpis pracownika PUP)
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