Data wpływu wniosku do PUP

CAZ/IR -MB – 640 -.........../.........
.......................................................
/imię i nazwisko/

Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej

.......................................................
/adres zamieszkania/

......................... ............................
/kod pocztowy/

......................................................
/nr PESEL/

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

WNIOSEK
o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Zgodnie z art. 48 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1265 i 1149 ze zm.) w związku z podjęciem od dnia ……………………....
 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z własnej inicjatywy *
 zatrudnienia w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej*
w zakładzie …………………………………………………………………………………………………………
wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.
Dodatek aktywizacyjny proszę o przekazanie* :
 na moje konto nr:

      
 odbiorę osobiście w banku.
Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią pouczenia załączonego do niniejszego wniosku.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych znajdujących się w niniejszym wniosku.
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
Limanowa, dnia …………………………..

....................................................................
/ czytelny podpis wnioskodawcy /

Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia umowy o pracę poświadczona za zgodność z oryginałem (albo oryginał do wglądu).*
2. Zaświadczenie o wysokości dochodów.*
3. Kserokopię innych umów potwierdzających zatrudnienie.*
__________________________
* zaznaczyć właściwe
Uwaga: warunkiem sprawnej wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest podanie numeru własnego konta bankowego. W przypadku
niepodania numeru konta bankowego, przyznane świadczenie będzie wypłacane w terminie od 10 – 14 dnia każdego miesiąca z dołu w punktach
wypłat zasiłków dla bezrobotnych.

Wypełnia Urząd:
Umowa o pracę od ……………………. do …………………….
DA należny
od ……………………. do …………………….
DA przyznany od ……………………. do …………………….

……………………………………
/data i podpis/

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1265 i
1149 ze zm. ); bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, 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. Wysokość dodatku stanowi wówczas różnicę między minimalnym wynagrodzeniem
za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie więcej jednak niż 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1
cyt. ustawy, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pacę zarobkową. Wysokość dodatku aktywizacyjnego
wynosi wówczas do 50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 ustawy, przez połowę okresu, w jakim
przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
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 (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz.1265 i 1149 ze zm. ) 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.
-

W przypadku zawarcia kolejnych umów związanych ze świadczeniem pracy, warunkiem kontynuacji wypłaty dodatku
aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u jednego pracodawcy, (u którego bezrobotny podjął pracę tracąc status
bezrobotnego), jak również zawarcie kolejnej umowy u innego pracodawcy.
Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1265
i 1149 ze zm.) 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;
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.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1265 i
1149 ze zm.); ilekroć w ustawie jest mowa o:
- innej pracy zarobkowej (pkt 11) - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
- zatrudnieniu (pkt 43) - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz
umowy o prace nakładczą.
UWAGA!
Wysokość dodatku aktywizacyjnego w przypadku podjęcia pracy z własnej inicjatywy przez osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w wynosi 50% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1265 i 1149ze zm.)

