Wschowa, dnia …………………..
Nazwisko i imię………………………….
Adres ……………………………………
…………………………………………..
Pesel …………………………………….
Tel. kontaktowy …………………………

Powiatowy Urząd Pracy
we Wschowie

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 proszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego z tytułu
podjęcia zatrudnienia / innej pracy zarobkowej * w dniu …………………………….
Informuję, że:
1. W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie podjąłem(łam) zatrudnienie* w
....................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy)

w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuję z tego
tytułu wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Niniejszą umowę zawarłem(łam) na czas nieokreślony/ do dnia ....................... *
2. Z własnej inicjatywy podjąłem(ęłam) zatrudnienie/inną pracę zarobkową* w:
.........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres zakładu pracy/strony umowy cywilnoprawnej)

Niniejszą umowę zawarłem(łam) na czas nieokreślony / na czas określony do dnia* ............................. .
Do wniosku dołączam:


Kserokopię umowy do pracę (oryginał do wglądu)* lub zaświadczenie od pracodawcy*



Kserokopię umowy cywilnoprawnej potwierdzającej wykonywanie innej pracy zarobkowej
(oryginał do wglądu)* lub zaświadczenie o wykonywaniu innej pracy zarobkowej*

*niepotrzebne skreślić

Wypłatę dodatku aktywizacyjnego proszę przekazać na niżej podany rachunek bankowy:
Nr rachunku:

------

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY:

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego2 § 1 oświadczam, że:
1. Zobowiązuję się do informowania w terminie 7 dni Powiatowego Urzędu Pracy we
Wschowie o wszelkich zmianach, mających wpływ na wypłatę dodatku aktywizacyjnego, a
w szczególności o:
 ustaniu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej,
 zmianie wysokości wynagrodzenia (w przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku
skierowania przez PUP Wschowa),
 zmianie pracodawcy.
2. Zobowiązuję się do zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, kwoty
otrzymanego dodatku aktywizacyjnego wraz z przekazaną zaliczką na podatek dochodowy
od osób fizycznych w przypadku nie spełnienia warunków określonych w ustawie.
Klauzule informacyjne z zakresu ochrony danych osobowych są dostępne m.in. w siedzibie PUP
we Wschowie, filii urzędu w Sławie jak również na stronie internetowej wschowa.praca.gov.pl
…………………………................
(data i podpis składającego wniosek)

Pouczenie:
Art. 48.1. 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 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. 1 pkt 2, 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
1

(podst. prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. 2019.
1482 t.j., z późn.zm.).
2

ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. kodeks karny ( Dz.U.2018.1600 t.j., z późn.zm.)

