VII. DODATKI AKTYWIZACYJNE
1.Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny.
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. W przypadku tych osób dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym
wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % kwoty zasiłku
podstawowego przez okres, do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w
okresie zatrudnienia. (art. 48 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 2)
2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym przypadku dodatek przysługuje w
wysokości do 50% zasiłku podstawowego do ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla
bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, pod warunkiem
pozostawania nieprzerwanie w tym okresie w stosunku pracy lub wykonywania innej pracy zarobkowej.(art. 48
ust. 1 pkt 2, art. 48 ust. 3)
Zatrudnienie – oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę
nakładczą.(art. 2 ust. 1 pkt 43)
Inna praca zarobkowa – oznacza 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.2 ust. 1 pkt 11)
2.Kiedy dodatek aktywizacyjny nie przysługuje.
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:
1. podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego w wyniku skierowania do prac interwencyjnych
2. podjęcia zatrudnienia przez bezrobotnego w wyniku skierowania do robót publicznych
3. podjęcia pracy przez bezrobotnego w wyniku skierowania, na stanowisku, którego koszty wyposażenia lub
doposażenia zostały zrefundowane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą przez Starostę w
wysokości określonej w umowie.
4. 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.
5. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego.
6. podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną nie posiadającą prawa do zasiłku dla
bezrobotnych.
Dotyczy to również osoby, która została zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku przy czym
nabyłaby prawo do zasiłku dla bezrobotnych po upływie karencji odpowiednio 90/180 dni lub po upływie okresu
za który otrzymała ekwiwalent pieniężny za urlop górniczy, jednorazową odprawę socjalną, zasiłkową, pieniężną
po zasiłku socjalnym, jednorazową odprawę warunkową lub pieniężną bezwarunkową, odszkodowanie za
skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę a podjęcie zatrudnienia nastąpiłoby w okresie nie posiadania
prawa do zasiłku.
3.Kolejne kroki w celu uzyskania dodatku aktywizacyjnego.
1. Pobrać wniosek (wzór poniżej), wypełnić, podpisać, załączyć dokument potwierdzający posiadanie konta w banku
z jego numerem (jeżeli się posiada), załączyć kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem umowy o pracę
lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie i złożyć w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
– pokój 204
Wniosek można dostarczyć osobiście, przez inną osobę, za pośrednictwem poczty itp.
2. W przypadku otrzymania decyzji przyznającej dodatek aktywizacyjny dostarczać przez cały okres przysługiwania
dodatku w terminie do 5-go każdego miesiąca zaświadczenie o przepracowaniu minionego miesiąca (wzór
poniżej). W przypadku osób o których mowa w ust. 1 pkt 1 dostarczyć również zaświadczenie o uzyskiwanym
wynagrodzeniu.
Dodatek przyznaje się od dnia złożenia wniosku z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek złożono przed podjęciem pracy
wtenczas dodatek przyznaje się od dnia podjęcia pracy.
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.
Dodatki przyznane osobom, które podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy podlegają
waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim
roku. W przypadku braku zmiany lub zmniejszeniu wskaźnika waloryzacji nie dokonuje się.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r. poz. 674) art. 48, art.75 ust 2, art. 72 ust.1, art.46 ust.1 pkt 1, art.72 ust. 6 i 7, Rozporządzenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 136 poz.1118) § 4 i 5
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