Łomża, dnia …………………………………………
Imię i nazwisko …………………………………………….
Adres …………………………………………………..………
……………………………………………………………….……
PESEL ……………………………………………….…….……
Tel. kontaktowy …………………………………..………

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy /Dz.U. z 2016r. poz. 645 z późn. zm./ wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
z tytułu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w dniu …………………………………………….…….

Informuję, że:*
 zostałem /am/ zatrudniony /a/ w wyniku skierowania przez PUP
 podjąłem /am/ zatrudnienie z własnej inicjatywy

Do wniosku załączam:
1. kserokopię umowy o pracę, inny dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej * / oryginały do wglądu /.
2. inne……………………………………………………………………………………………………………………
Wnoszę o przekazywanie dodatku na podany niżej rachunek bankowy
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa banku i nr rachunku
……………………………………………..
podpis wnioskodawcy

Adnotacje urzędowe:
ostatni pracodawca ……………………………………………………………………………………………………………..…
zatrudnienie z własnej inicjatywy .……………………………………………………………………………………..…..
przyznano dodatek od dnia
…………………………………………………..…
* właściwe podkreślić
………………………………………......................
podpis doradcy klienta

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy /Dz.U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą”, 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
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową / umowa agencyjna,
umowa zlecenia, umowa o dzieło /.
2. W przypadku, o który mowa w ust. 1 pkt 1 ustawy 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
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1pkt 2 ustawy dodatek aktywizacyjny przysługuje
w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1, przez połowę okresu, w jakim
przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
4. 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 ustawy:
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.

Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych
przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu,
za który świadczenie jest wypłacane.

6.

W przypadku zawarcia kolejnej, bezpośrednio następującej po uprzedniej umowie
/ u tego samego pracodawcy/, należy uznać iż jest to kontynuacja poprzedniego
zatrudnienia i dodatek aktywizacyjny powinien być wypłacany nadal, aż do wyczerpania
okresu jego przysługiwania. W przypadku zmiany pracodawcy i przerwy, obejmującej
dzień powszedni, wnioskodawca musi zarejestrować się w PUP w czasie tej przerwy.
Nie dopełnienie tego obowiązku pozbawia prawa do dodatku aktywizacyjnego.

7.

Dodatek aktywizacyjny nienależnie pobrany będzie podlegał zwrotowi zgodnie
z art. 76 ustawy.
…………………………..……………………
data i podpis bezrobotnego

Oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie
fałszywych oświadczeń informuję, że zostałem/am pouczony/a o obowiązku:
 bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zakończeniu
zatrudnienia/ zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej w przypadku
posiadania nadal uprawnienia do pobierania dodatku aktywizacyjnego,

 zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego.

…………………………..……………………
data i podpis bezrobotnego

Oświadczenie

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie
fałszywych oświadczeń informuję, że zostałem/am pouczony/a o obowiązku:
 bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży o zakończeniu
zatrudnienia/ zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej w przypadku
posiadania nadal uprawnienia do pobierania dodatku aktywizacyjnego,

 zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego.

…………………………..……………………
data i podpis bezrobotnego

Łomża, dnia ……………………………………………….………..
Imię i nazwisko …………………………………..………………...
………………………………………………………………..…...……….
Adres ……………………………………………………..……..……...
……………………………………………………………………...……….

OŚWIADCZENIE
Zostałem(am) poinformowany(a) o kontynuacji prawa do zasiłku (uzyskania prawa do zasiłku na
czas skrócony) po ponownej rejestracji w PUP w sytuacji, gdy:
I. Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w
wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę i zarejestruje się w
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia,
zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności,
pobierania po ustaniu zatrudnienia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia
pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania
zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania
zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek oraz o okresy
nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art.75 ust. 1-3 ustawy; (rejestracja musi być dokonana
do 14 dni - nie ma możliwości skorzystania z terminów wynikających z Kpa, tzn. jeżeli osoba
bezrobotna nie zdąży zarejestrować się, a 14-y dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy
nie przesuwa się dla niej terminu do rejestracji);
- powyższe zasady stosuje się odpowiednio w przypadku:
1)
powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby
wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej
zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby
wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w
obronie cywilnej służby zastępczej;
2)
bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż
PUP;

II. Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu
kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71. uzyskuje prawo do zasiłku na okres
pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania
zawodowego dorosłych przypadający na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy
nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art.75 ust. 1-3 ustawy .
Otrzymałem(am) jeden egzemplarz niniejszej informacji .

………………….………………………..
podpis pracownika PUP

…………………………………………….…………………
czytelny podpis bezrobotnego

