Bochnia, dnia ..................................

Do Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Bochni

WNIOSEK
o przyznanie z Funduszu Pracy dodatku aktywizacyjnego
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy
2. Adres zamieszkania
telefon
3. Nazwa i adres zakładu pracy
4. Data podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
5. Podjęcie pracy nastąpiło z własnej inicjatywy*, ze skierowania PUP*
Oświadczam, że posiadam prawo do zasiłku.
* niepotrzebne skreślić

..........................................................................
podpis wnioskodawcy
POUCZENIE
Do PUP należy dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu
za każdy miesiąc przysługiwania dodatku
aktywizacyjnego - najpóźniej do 5-tego dnia następnego miesiąca. W przypadku niedostarczenia zaświadczenia
w wyznaczonym terminie wypłata dodatku zostanie zawieszona.
UWAGA !
Dodatek aktywizacyjny przysługuje od daty złożenia wniosku
INFORMACJA
Inna praca zarobkowa 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
art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)
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ust. 1. 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,
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
ust.2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej
różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż
50% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
ust.3 W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

