Nazwisko i imię bezrobotnego (wnioskodawcy)

Data urodzenia
Powiatowy Urząd Pracy
w Parczewie.

Adres

PESEL

WNIOSEK O DODATEK AKTYWIZACYJNY
Wnoszę o przyznanie dodatku aktywizacyjnego z tytułu:

Data wpływu

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

podjęcia w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy
w Parczewie- zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymywania
wynagrodzenia niższego od minimalnego wynagrodzenia
za pracę

1

Potwierdzenie prawdziwości
informacji podanych w pkt 1
lub 2

podstawa: art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.
zm.)

podjęcia z własnej inicjatywy - zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej

2

podstawa: art. 48 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.
zm.)

……………………………………………….
Podpis pracownika urzędu

Proszę o przekazywanie przyznanego dodatku na rachunek bankowy:

.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa banku )
Nr konta:

-

-

-

-

-

-

Zostałem pouczony(a), że:
1) W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy , dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości
stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak
niż 50 % zasiłku, o którym mowa wart. 72 ust. 1 (art. 72 ust. 1 wymienia kwotę "podstawowego" zasiłku dla bezrobotnych),
przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
2) W przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 %
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla
bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego:
Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy
zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia od dnia złożenia wniosku do:
- ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia w przypadku, o którym
mowa w pkt 1,
- ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w pkt 2.
Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni
kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.
Dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne. Dodatek nie przysługuje w przypadku przebywania na
urlopie bezpłatnym.
Zobowiązuje się: udokumentować podjęcie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej oraz
dokumentować wysokość osiąganego wynagrodzenia (przychodu) za każdy miesiąc kalendarzowy - w terminie do
dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym.

…………………………………………………….
data i podpis bezrobotnego (wnioskodawcy)

……………………………………………………………
data i podpis pracownika urzędu jeśli wniosek jest składany w jego
obecności

