………………………………

Będzin dnia, ……………………..

/imię nazwisko/

………………………………
/adres zamieszkania/

………………………………
/data urodzenia/

………………………………
/PESEL/

WNIOSEK O USTALENIE UPRAWNIEŃ DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
Oświadczam, że od dnia …………………. zostałem(am) zatrudniony(a)
z własnej inicjatywy
w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy*
w ……………………………………………...…………………………………………………
/nazwa zakładu pracy/

na podstawie;- umowy o pracę, - umowy zlecenia, - umowy o dzieło*
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych
oświadczeń, oświadczam, że zostałem(am) pouczony(a) o obowiązku:
- bezzwłocznego poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o zakończeniu zatrudnienia /innej pracy
zarobkowej/ - w przypadku posiadania nadal uprawnień do dodatku aktywizacyjnego;
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego.
……………………………………
/data i podpis osoby składającej wniosek/

Pouczenie:
Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku.
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 ze środków Funduszu Pracy;
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 Rzeczypospolitej
Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
Ustalenie uprawnień do dodatku aktywizacyjnego w wysokości i na okres zgodny z zapisem art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nastąpi po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
(umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz zaświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia.
W/w zaświadczenia winny być dostarczone do Urzędu za każdy miesiąc, za który przysługiwałby dodatek aktywizacyjny. Wypłata
dodatku nastąpi w terminie wskazanym przez Urząd.
W przypadku przerwy w zatrudnieniu /innej pracy zarobkowej/ obejmującej dzień roboczy konieczne jest ponowne zarejestrowanie
się w Powiatowym Urzędzie Pracy.

………………………………

………………………………

/data i podpis osoby przyjmującej wniosek/

/data i podpis osoby składającej wniosek/

* niepotrzebne skreślić

