Krapkowice, dn. ………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania

88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
Nr PESEL

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH
UL. KILIŃSKIEGO 1A
47-303 KRAPKOWICE

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
proszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej w dniu
…………………………..…………………………………………. w …………………………………….………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……….

/pełna nazwa zakładu pracy/

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, że
podjęcie zatrudnienia nastąpiło:
1. W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego
wynagrodzenia za pracę *
2. Z własnej inicjatywy *
Jednocześnie oświadczam, iż bezpośrednio przed ostatnim zarejestrowaniem jako osoba bezrobotna byłem(am) /
nie byłem(am) * zatrudniony(a) lub wykonywałem(am) / nie wykonywałem(am) * innej pracy zarobkowej
u pracodawcy, u którego obecnie podejmuję zatrudnienie lub dla którego wykonuję inną pracę zarobkową.
Kwotę przyznanego dodatku aktywizacyjnego proszę wypłacić na następujący nr rachunku bankowego:

Zostałem poinformowany, że w przypadku przyznania dodatku aktywizacyjnego, warunkiem jego wypłaty jest
dostarczenie w terminie do 10-tego dnia kalendarzowego każdego miesiąca zaświadczenia o zatrudnieniu
i wynagrodzeniu za poprzedni miesiąc.
Nie dostarczenie w/w dokumentu do 10-tego dnia kalendarzowego, powoduje wstrzymanie wypłaty dodatku
aktywizacyjnego;
Dostarczenie wymaganego zaświadczenia w terminie późniejszym (tj. po 10-tym dniu), wypłata dodatku
aktywizacyjnego nastąpi w następnym miesiącu kalendarzowym.

…………………………………………………………………………………..

/data i podpis wnioskodawcy/

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej
*--niepotrzebne skreślić

Pouczenie:
1.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:
 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. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przyznawany jest w wysokości
stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie
większej jednak niż 50% zasiłku, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek, gdyby nie
podjął zatrudnienia;
 z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym przypadku dodatek
aktywizacyjny przyznawany jest w wysokości do 50% zasiłku przez połowę okresu w jakim
przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek, gdyby nie podjął zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
2. Zgodnie z 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 2009r. nr 136 poz. 1118/ starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiągniętego wynagrodzenia, od dnia złożenia
wniosku do:
 ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia,
w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy;
 ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie
zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej z własnej inicjatywy.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
 skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych, lub
na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały refundowane;
 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;
 podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą
Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
 przebywania na urlopie bezpłatnym.
Osoba ubiegająca się o dodatek aktywizacyjny oświadcza, że zapoznała się z powyższym pouczeniem i zobowiązuje
się niezwłocznie powiadomić PUP w Krapkowicach o:
 rozwiązaniu stosunku pracy przed upływem okresu na jaki został przyznany dodatek aktywizacyjny;
 zmianie wysokości osiągniętego wynagrodzenia w przypadku osób skierowanych do pracy przez tutejszy
urząd w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dodatek aktywizacyjny nienależnie pobrany będzie podlegał zwrotowi zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 20.04.2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zapoznałem(am) się z informacją………………………………………………………………………….
/data i podpis wnioskodawcy/

WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH
Opinia doradcy klienta odnośnie zatrudnienia bezrobotnego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

/podpis i pieczęć doradcy klienta/

