Łódź, dnia …...............................
.................................................................................
/imię i nazwisko/

…………….............................
/numer wniosku/

.................................................................................
/adres zamieszkania/
.................................................................................
/nr PESEL/

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia MPiPS z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, dodatku
aktywizacyjnego (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1189)

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Pouczeniem

Wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w dniu......................... w firmie..................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
na podstawie umowy...................................................................
Informuję, iż podjąłem/podjęłam zatrudnienie: z własnej inicjatywy/w wyniku skierowania przez PUP*
Zostałem/am poinformowany/a o zasadach przyznawania dodatku aktywizacyjnego:
 urząd pracy wypłacając dodatek aktywizacyjny jest zobowiązany do poboru zaliczki od ww. świadczenia
w wysokości 17% przychodu, pomniejszonej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 32
ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz.
1387 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 5 ww. ustawy,
 zostałem/am pouczony/a, iż w przypadku naliczania dodatku aktywizacyjnego została zastosowana ulga
podatkowa i o powyższym fakcie zobowiązuję się powiadomić pracodawcę (art. 32 ust. 4 ww. ustawy),
 roszczenia z tytułu dodatków aktywizacyjnych ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia
warunków do ich nabycia przez uprawnioną osobę.
Dodatek aktywizacyjny proszę przekazywać na rachunek bankowy:
…............................................................................................................................................................
/nazwa banku i numer rachunku wnioskodawcy/
Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.

….......................................................
/data i podpis/
* niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
 kopia umowy o pracę,
kopie innych umów potwierdzających zatrudnienie,
 kopia skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi,
 zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu.

POUCZENIE
Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnemu, posiadającemu prawo do zasiłku, 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 (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 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy – tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn. zm., przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek),
 z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (dodatek aktywizacyjny przysługuje
w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przez połowę okresu, w jakim
przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek).
Dodatek przyznawany jest na wniosek strony.
Przyznanie dodatku następuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia podjęcia zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej.
Wniosek o dodatek można przesłać pocztą – pracodawca potwierdza zgodność kopii umowy o pracę z oryginałem.
W trakcie pobierania dodatku aktywizacyjnego może się zdarzyć iż dana osoba zawrze kolejną umowę o pracę,
bezpośrednio następującą po uprzedniej umowie (u tego samego lub innego pracodawcy), należy uznać iż jest to
kontynuacja poprzedniego zatrudnienia i dodatek aktywizacyjny powinien być wypłacany nadal, aż do wyczerpania
okresu jego przysługiwania.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na
stanowisku pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1482 z późn. zm.),

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,

podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,

gdy między poszczególnymi umowami jest przerwa, obejmująca dzień powszedni i dana osoba nie zarejestrowała
się w PUP w czasie tej przerwy,

przebywania na urlopie bezpłatnym.

….......................................................
/data i podpis/

Oświadczenie

Informuję, że zostałem/am pouczony/a o obowiązku:


bezzwłocznego (w terminie 7 dni) poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi
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/

………….……………............................................
data, podpis i pieczęć imienna pracownika Urzędu
przyjmującego oświadczenie

