Formularz elektroniczny dostępny na bydgoszcz.praca.gov.pl

ADNOTACJE URZĘDU (uzupełnia urząd)

KARTA USTALANIA UPRAWNIEŃ DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
Znak sprawy: PUP-ES-712Data złożenia wniosku
Pieczątka i podpis osoby przyjmującej wniosek

Okres na jaki zostało zawarte zatrudnienie

Maksymalny okres przysługiwania dodatku aktywizacyjnego
Data utraty statusu osoby bezrobotnej
Okres przysługiwania dodatku
aktywizacyjnego

od

-

do

-

-

-

praca z własnej inicjatywy

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa (na podstawie
adnotacji pracownika CAZ na karcie aktywności)

praca podjęta na skutek
skierowania z PUP

Zatwierdził(a) :

pozytywna

Decyzja o przyznaniu dodatku aktywizacyjnego
negatywna
Pieczątka i podpis pracownika

r.
Miejscowość

DANE WNIOSKODAWCY (uzupełnia wnioskodawca)

Data

Nazwisko i imię
PESEL

Miejsce złożenia wniosku:
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy Informacja, Parter

Prezydent

Miasta Bydgoszczy

WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 1
Uprzedzony(-a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań
oświadczam, że podejmuję zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego nie byłem(am)
zatrudniony(a), ani nie wykonywałem(am) innej pracy zarobkowej bezpośrednio przed zarejestrowaniem się jako
osoba bezrobotna.
Oświadczam, że podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nastąpiło 2 :
1.

w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy przy wynagrodzeniu niższym niż
minimalne

2.

z własnej inicjatywy.

-

Data podjęcia zatrudnienia:
dd
Nazwa i adres pracodawcy

mm

rrrr

Wypłatę dodatku aktywizacyjnego proszę:
1.

przekazać na rachunek bankowy nr

2.

-

-

-

-

-

nie posiadam konta – wypłatę proszę realizować w placówkach Banku Pekao S.A.

1 Na

podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.
2 Właściwe zaznaczyć.

1

Do wniosku o dodatek aktywizacyjny należy załączyć:
− kserokopię umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem wraz z datą i pieczątką pracodawcy lub oryginał umowy
do wglądu;
− oryginał zaświadczenia od pracodawcy o okresie zatrudnienia, zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
Załączniki:
1.
2.
3.
4.
Zostałem(-am) poinformowany(-a), iż:
1.
2.
3.

4.

prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje od dnia złożenia ww. wniosku wraz ze wskazanymi załącznikami
(ale nie wcześniej niż od dnia podjęcia pracy),
wniosek wypełniony niekompletnie lub bez załączników nie zostanie rozpatrzony,
dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
− skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na
stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane;
− 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,
− przebywania na urlopie bezpłatnym,
niedostarczenie zaświadczenia, potwierdzającego dalsze zatrudnienie lub świadczenie pracy (lub zaświadczenia
o osiąganych zarobkach – dotyczy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania
przez powiatowy urząd pracy) skutkuje utratą prawa do dodatku aktywizacyjnego z dniem zakończenia
zatrudnienia lub świadczenia pracy wskazanym w dokumencie znajdującym się w aktach sprawy
(UWAGA! zaświadczenie należy dostarczyć niezwłocznie),

5.

w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy na zastępstwo niedostarczenie comiesięcznego
zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie skutkuje utratą prawa do dodatku aktywizacyjnego z dniem
zakończenia zatrudnienia określonego w zaświadczeniu znajdującym się w aktach sprawy

6.

w przypadku zmiany pracodawcy lub podpisania kolejnej umowy z dotychczasowym pracodawcą, osoba
uprawniona zachowa prawo do dodatku aktywizacyjnego, pod warunkiem, że przerwa pomiędzy
poszczególnymi umowami jest krótsza niż 14 dni,
w sytuacji ustania świadczenia pracy, osoba uprawniona do dodatku aktywizacyjnego powinna niezwłocznie o tym
fakcie poinformować PUP, gdyż dodatek aktywizacyjny przysługuje za okres świadczenia pracy i wszelkie
świadczenia wypłacone za okres po ustaniu świadczenia pracy będą stanowić nienależnie pobrane świadczenie
i będą podlegać zwrotowi,
w sytuacji przebywania na urlopie bezpłatnym lub tymczasowego aresztowania, osoba uprawniona do dodatku
aktywizacyjnego powinna niezwłocznie o tym fakcie poinformować PUP, gdyż dodatek aktywizacyjny za te
okresy nie przysługuje,
w placówkach Banku Pekao S.A. wypłata realizowana jest w dniu 14 każdego miesiąca, jeżeli 14 dzień miesiąca
przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata świadczeń rozpocznie się w dzień roboczy, poprzedzający
14 dzień miesiąca, istnieje możliwość pobrania środków jeszcze w ciągu dwóch dni od wskazanego terminu,
zapoznałem(łam) się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy (dostępną m.in. na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy).

(UWAGA! zaświadczenie należy dostarczyć niezwłocznie),

7.

8.

9.

10.

(czytelny podpis osoby składającej wniosek)

2

