..........................................................
(Imię i nazwisko)

Łosice, dnia .................................

..........................................................
(Adres zameldowania)
..........................................................
(Adres zamieszkania)
..........................................................
(PESEL)
..........................................................
(Numer telefonu)

Starosta Powiatu Łosickiego za pośrednictwem
Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18.08.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).
wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z (*):
(*) właściwe zaznaczyć znakiem X
 podjęciem zatrudnienia z dniem ................................................. w niepełnym wymiarze czasu pracy
w wyniku skierowania wydanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach i otrzymaniem
wynagrodzenia za pracę niższego od minimalnego wynagrodzenia (art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy)
 podjęciem zatrudnienia (innej pracy zarobkowej) z własnej inicjatywy (art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy)
w okresie posiadania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych
w ...................................................................................................................................................................
(nazwa i adres pracodawcy)

......................................................................................................................................................................
od dnia ............................................................
Umowa zawarta jest do dnia ................................................ Ponadto oświadczam, iż na dzień złożenia
wniosku nadal pozostaję w zatrudnieniu (wykonuję inną pracę zarobkową).
Jednocześnie oświadczam, że podjąłem(ęłam) zatrudnienie (inną pracę zarobkową)* u pracodawcy,
u którego nie byłem(am) zatrudniony(a) ani nie wykonywałem(am) innej pracy zarobkowej bezpośrednio
przed zarejestrowaniem się jako bezrobotny(a).
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W przypadku przyznania dodatku aktywizacyjnego:
1. Proszę o przekazywanie dodatku aktywizacyjnego na konto osobiste Nr:
(podać dokładny, 26 cyfrowy numer konta)
Nazwa banku ...............................................................................................................................
2. Zobowiązuję się dostarczać do Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach wymaganego zaświadczenia
od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, które będzie stanowiło podstawę wypłaty dodatku
aktywizacyjnego.
3. Zobowiązuję się w ciągu 7 dni powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach o:
a) zaistnieniu okoliczności mających wpływ na wypłatę lub ustanie prawa do dodatku aktywizacyjnego,
b) rozwiązaniu umowy o pracę i nawiązaniu kolejnej umowy o pracę z nowym pracodawcą
lub zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej
c)

przebywaniu na urlopie bezpłatnym, tymczasowym aresztowaniu,

d) zmianie

wysokości

osiągniętego

wynagrodzenia

(dotyczy

osób

skierowanych

do pracy

przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w niepełnym wymiarze czasu pracy).
........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki: Dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
I. DODATEK AKTYWIZACYJNY PRZYSŁUGUJE:
bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku, jeżeli:
1) 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 - dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę miedzy
minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu
zasiłek;
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową - dodatek aktywizacyjny przysługuje
w wysokości do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim
przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
(art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.)

Obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009 r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1189) Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia
zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia
złożenia wniosku do:
1) ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia,
w przypadku podjęcia zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie skierowania
wydanego przez powiatowy urząd pracy
2) ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie
zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej z własnej inicjatywy.
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 zgodnie
z art. 46 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy;
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;
4) przebywania na urlopie bezpłatnym, tymczasowego aresztowania.
III. DODATEK AKTYWIZACYJNY NIE PRZYSŁUGUJE RÓWNIEŻ GDY:
1) w trakcie pobierania dodatku między kolejnymi umowami jest przerwa obejmująca dzień roboczy
i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała się w PUP (zatrudnienie uważa się
za kontynuowane jeżeli przerwa wypadła w dni świąteczne, jednak pod warunkiem, że wniosek
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego złożony był podczas trwania pierwszej umowy)
2) w trakcie pobierania dodatku 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 PUP
IV. DODATEK AKTYWIZACYJNY NIENALEŻNIE POBRANY BĘDZIE PODLEGAŁ ZWROTOWI ZGODNIE
Z ART. 76 USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ.

........................................................................
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH
Wypełniając obowiązki określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. U. UE z 2016 r., L. 119, poz. 1) zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Łosicach z siedzibą w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, e-mail: walo@praca.gov.pl,
tel. (83) 357 19 67 jest: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach;
2) Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Łosicach. Z IOD można się kontaktować drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres
e-mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl lub kierując korespondencję pisemnie na adres siedziby Administratora;
3) Administrator danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach - przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie prawa;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia w celach
ustawowych – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, określonego przede
wszystkim w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.), aktach wykonawczych do tej ustawy, przepisach nakładających
inne zadania, obowiązki i prawa;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 Pani/Pana dane mogą być
przekazywane podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora, z którymi Administrator
zawarł umowy powierzenia przetwarzana danych osobowych oraz innym podmiotom ustawowo
uprawnionym;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich
zostały zebrane wskazanych w pkt 4 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne, ale nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji;
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami
prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
c) usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) przenoszenia danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
8) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a,
Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
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do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
9) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora;
10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie wsparcia i usług na podstawie
prawa. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości korzystania ze wsparcia i usług Powiatowego Urzędu Pracy
w Łosicach;
11) Pani/Pana dane osobowe będą profilowane przez oprogramowanie aplikacyjne SyriuszStd
na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, i nie będą poddane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM(AM) SIĘ Z POWYŻSZĄ INFORMACJĄ.
........................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

WYPEŁNIA POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOSICACH
Przyznano dodatek aktywizacyjny w wysokości

Odmowa przyznania dodatku aktywizacyjnego

........................................................................ zł/m-c

z powodu: ..................................................................

słownie: .....................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

na okres: ....................................................................

...................................................................................

..................................................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika Powiatowego
Urzędu Pracy w Łosicach)
Zatwierdzam:

..................................................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika Powiatowego
Urzędu Pracy w Łosicach)
Zatwierdzam:

.................................................................................... ....................................................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika Powiatowego
(data, podpis i pieczątka pracownika Powiatowego
Urzędu Pracy w Łosicach)
Urzędu Pracy w Łosicach)
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