……………………………………………….
(imię i nazwisko)

………..…………….., dnia ……………......
(miejscowość)

……………………………………………….
(PESEL)

……………………………………………….
(adres zamieszkania)

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie
ul. Dworcowa 23
43-200 Pszczyna
WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
Mając na uwadze brzmienie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (teks jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zmianami) wnoszę o przyznanie
dodatku aktywizacyjnego, z powodu:
 podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania przez powiatowy
urząd pracy, przy wynagrodzeniu niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę
 podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy
z dniem ………………………… na podstawie:  umowy o pracę  umowy zlecenia  umowy o dzieło
w ………………………………………………………………………………………………………………...
(podać nazwę i adres zakładu pracy)

Jednocześnie zobowiązuję się do comiesięcznego dostarczania do tutejszego urzędu (osobiście
lub za pośrednictwem poczty) zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy
zarobkowej za każdy miesiąc, za który przysługiwałby dodatek aktywizacyjny (oraz osiąganych zarobkach –
dotyczy osób podejmujących zatrudnienie w wyniku skierowania przez urząd). Zaświadczenie winno
uwzględniać przebywanie na urlopie bezpłatnym.
Niezłożenie zaświadczenia do 5 dnia roboczego następnego miesiąca powoduje wstrzymanie wypłaty
dodatku aktywizacyjnego.
…………………………………………
(data i podpis osoby składającej wniosek )

POUCZENIE:

Ustalenie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego w wysokości i na okres zgodny z zapisem art. 48 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.
z 2019r., poz. 1482 z późn. zmianami) nastąpi po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania
innej pracy zarobkowej. Natomiast w przypadku podjęcia pracy w wyniku skierowania przez powiatowy
urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo po udokumentowaniu wysokości osiąganego
wynagrodzenia. Zgodnie z art. 48 ust. 4 pkt 4 cyt. ustawy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje
w przypadku przebywania na urlopie bezpłatnym.
UWAGA! Dodatek aktywizacyjny nie zostaje przyznany w przypadku nieudokumentowania podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej.
 zaznaczyć odpowiednie
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