WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149, z późn. zm)
1. Imię i nazwisko .........................................................................................................
2. PESEL ......................................................................................................................
3. Adres zamieszkania ..................................................................................................
4. Nazwa i adres pracodawcy ........................................................................................
5. Data podjęcia zatrudnienia .......................................................................................
6. Podjęcie pracy nastąpiło:
a) z własnej inicjatywy
Oświadczam, że bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny
nie byłem(-am) zatrudniony ani też nie wykonywałem(-am) innej pracy
zarobkowej u pracodawcy, u którego podjąłem(-am) zatrudnienie / inną pracę
zarobkową.
b) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy (*).
7. Nazwa banku i nr rachunku bankowego wnioskodawcy
........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam prawo do zasiłku.

.............................................................
(miejscowość, data)

(*)

niepotrzebne skreślić

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE
I.
1)

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 lub
z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową (praca na podstawie
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub w okresie członkostwa w rolniczej
spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych).

•

2) Dodatek aktywizacyjny przyznaje się po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia
lub wykonywania innej pracy zarobkowej (poprzez doręczenie odpowiednio: umowy
o pracę, umowy zlecenia lub innych umów).
3) W przypadku podjęcia zatrudnienia w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy, dodatek
aktywizacyjny przysługuje:
➢ w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym
wynagrodzeniem za pracę
a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku dla bezrobotnych,
➢ od dnia złożenia wniosku, przez okres w jakim przysługiwałby zasiłek dla bezrobotnych.
4 ) W przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej
dodatek aktywizacyjny przysługuje
➢ w wysokości 50 % zasiłku dla bezrobotnych,
➢ od dnia złożenia wniosku przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby zasiłek.

inicjatywy,

5) W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawo do dodatku aktywizacyjnego –
zaprzestanie zatrudnienia, zmiana wysokości osiąganego wynagrodzenia - należy o tym fakcie
powiadomić urząd pracy w ciągu 7 dni od zaistnienia tych okoliczności.
Nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji orzekającej w tej sprawie. Za nienależnie pobrane świadczenie uważa się
świadczenie pieniężna wypłacone:
• pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania,
• na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych
przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy.

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot dodatku aktywizacyjnego ulegają
przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

II.

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 z Funduszu Pracy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;
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 Rzeczpospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego,
4) przebywania na urlopie bezpłatnym.

-------------------------Podstawa prawna:
✓ ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149, z późn. zm).
✓ rozporządzenie 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 2014 r. poz. 1189).

