Łuków, dnia.............................................

...........................................................................................................
(IMIĘ I NAZWISKO)
...........................................................................................................
(NR PESEL)
............................................................................................................
(ULICA)

STAROSTA ŁUKOWSKI
za pośrednictwem
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W LUKOWIE

...........................................................................................................
(KOD POCZTOWY I NAZWA MIEJSCOWOŚCI)
...........................................................................................................
(NUMER TELEFONU)

WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.) proszę o przyznanie dodatku
aktywizacyjnego z tytułu podjęcia zatrudnienia*/innej pracy zarobkowej z dniem ...........................
w ............................................................................................................................................................
(NAZWA I ADRES PRACODAWCY)

1. Informuję, że:
a) podjęłam/podjąłem zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania
przez PUP w niepełnym wymiarze czasu pracy w danym zawodzie lub służbie i
otrzymuję wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę*
b) podjęłam/podjąłem zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy*
2. Jednocześnie oświadczam, że bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako osoba bezrobotna nie
świadczyłem(am) pracy dla pracodawcy u którego obecnie podejmuję zatrudnienie lub inną
pracę zarobkową.
3. Wypłaty dodatku aktywizacyjnego proszę dokonywać:
a) w kasie Banku Spółdzielczego*
b) na rachunek bankowy*:
................................................................................................................................................................
(NAZWA BANKU)

................................................................................................................................................................
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO)

Do wniosku dołączam:
1. kserokopię umowy o pracę (oryginał do wglądu)*,
2. kserokopię umowy o wykonywanie innej pracy zarobkowej (oryginał do wglądu)*.
Zostałem(am) poinformowany(a) o zasadach przyznawania dodatku aktywizacyjnego (informacja w
załączeniu).

UWAGA!!! Dodatek aktywizacyjny przysługuje od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej
niż od dnia podjęcia zatrudnienia.

...........................................................
(MIEJSCOWOŚĆ I DATA)



......................................................
(PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK)

niepotrzebne skreślić
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Ważna informacja!
Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1387 z późn. zm.) ma obowiązek pobrać
zaliczkę na podatek dochodowy od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 35 ust. 5 cyt.
ustawy kwota podatku pomniejszana będzie o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o tzw. „ulgę
podatkową”.
W celu uniknięcia dopłat do podatku w rozliczeniu rocznym należy złożyć u pracodawcy oświadczenie,
o którym mowa w art. 32 ust. 3 cyt. ustawy zaznaczając fakt pobierania świadczeń z Funduszu Pracy,
a następnie poinformować pracodawcę o utracie prawa do tego świadczenia.
POUCZENIE:
W sytuacji ustania zatrudnienia należy niezwłocznie poinformować tut. urząd o tym fakcie, gdyż dodatek
aktywizacyjny przysługuje tylko w okresie zatrudnienia.
Wszelkie świadczenia wypłacone za okres po ustaniu zatrudnienia będą stanowić nienależnie pobrane
świadczenie i będą podlegać zwrotowi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia(…)
Informację o ustaniu zatrudnienia należy złożyć w siedzibie urzędu (stan. nr 10-11) lub przesłać pocztą na
adres urzędu lub drogą elektroniczną na adres e-mail: informacja@lukow.praca.gov.pl w terminie 7 dni od
ustania zatrudnienia wskazując dokładną datę ustania zatrudnienia.
W sytuacji przebywania na urlopie bezpłatnym należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o okresie
urlopu bezpłatnego w terminie do 5-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, gdyż dodatek aktywizacyjny nie
przysługuje w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym.
Wszelkie świadczenia wypłacone w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym będą stanowić nienależnie
pobrane świadczenie i będą podlegać zwrotowi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia(…)
Informację o przebywaniu na urlopie bezpłatnym należy złożyć w siedzibie urzędu (stan. nr 10-11) lub
przesłać pocztą na adres urzędu.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku (art. 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019r., poz. 1482 z późn. zm.):
 skierowania bezrobotnego przez 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.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, gdy:
 między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy;
 kolejna umowa jest zawierana z innym niż dotychczas pracodawcą, a między kolejnymi umowami jest
przerwa obejmująca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się w
powiatowym urzędzie pracy.

Potwierdzenie zapoznania się z powyższą informacją:

data i podpis
………………………………..
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