……………………………………………………..

Pisz, ................................... r.

/Imię i Nazwisko/

PAN

……………………………………………….……..
/Adres/

Starosta Piski
…………………………………………….…….…

za pośrednictwem Powiatowego
Urzędu Pracy w Piszu

Uprawnienie do zasiłku od dnia: ……….…………….....

Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1065 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 w sprawie szczegółowego trybu
przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1189) wnioskuję o przyznanie mi dodatku
aktywizacyjnego.
Zgłaszam podjęcie pracy od dnia ........................................................................... r.
w………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać czytelnie nazwę i adres zakładu pracy/

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Na podstawie: umowy o pracę*), umowy zlecenia *), umowy o dzieło*)
Dołączam dokument potwierdzający podjęcie pracy (zatrudnienia) ....................................................................................................................... ..
/wpisać rodzaj dokumentu/

Kwotę dodatku aktywizacyjnego proszę przekazać na konto ................................................................................................................................. …
/wpisać nazwę banku/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
/wpisać numer rachunku bankowego/

…………………………………….
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Uwaga!
1.

Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku a nie od dnia podjęcia pracy.

2.

Warunkiem wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest dostarczenie do urzędu na koniec każdego przepracowanego
miesiąca kalendarzowego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie.

POUCZENIE:
1.

Wniosek dotyczy osób posiadających prawo do zasiłku.

2.

W przypadku osobistego dostarczenia wniosku należy przedłożyć oryginał umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, z którego urząd
pracy sporządza kopię, a oryginał zwraca wnioskodawcy lub jakiekolwiek dokumenty potwierdzający zatrudnienie.

3.

W przypadku dostarczenia wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego pocztą, należy dołączyć kopię: umowy o pracę , umowy zlecenia,
umowy o dzieło lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

Załącznik Nr 1 - kopia dokumentu potwierdzającego podjęcie pracy potwierdzona za zgodność z oryginałem
*) niepotrzebne skreślić

Wypełnia Powiatowy Urząd Pracy

Opinia Doradcy Klienta:

□ pozytywna – proponuję przyznać dodatek aktywizacyjny od dnia …………………………………............……….,
Uzasadnienie:

□ osoba bezrobotna posiada prawo do zasiłku od dnia...............................................................................
□ podjęła pracę w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
□ podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy.
Dodatkowe informacje………………………………………….......................................…………………………………….
……………………………………………………………………………………………......................................………………………
………………………………………………………………………………………………….....................................………………….
…………………………………………………………………………………….....................................……………….………………

□

negatywna - uzasadnienie: …………………………………………………………….......................…….…………………..
…………………………………………………………………………………………………………….…..........................................
……………………………………………………………………………………………………………......................................………
…………………………………………………………………………………………………………......................................…………
...............................................................................................................................................................

Potwierdzam, że przyznanie dodatku aktywizacyjnego jest zgodne z obowiązującym prawem.

…….......……………………………….………
Data i podpis doradcy klienta

Ocena kierownika działu: ………………………………………………...........................……………………………………….

……...............……………………………….………
Data i podpis kierownika działu

Dodatek aktywizacyjny □ przyznaję / nie przyznaję*

............……………………………………………………………..
Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej
* niepotrzebne skreślić

