REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W 2019 ROKU

Podstawa prawna:
1. Art. 48 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm. i 1149).
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego
trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(Dz. U. z 2014 r.poz.1189).

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Dodatek aktywizacyjny oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym posiadającym
prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową.

ROZDZIAŁ II
ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
§2
1. Dodatek aktywizacyjny przysługuje bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, którzy:
1) w wyniku skierowania przez urząd pracy podjęli zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
i otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę,
2) z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, w tym zatrudnienie w ramach umowy
uaktywniającej.
2. W przypadku zawarcia kolejnych umów związanych ze świadczeniem pracy, warunkiem kontynuacji
wypłaty dodatku aktywizacyjnego jest ciągłość pracy u pracodawcy, u którego bezrobotny podjął
zatrudnienie/inną pracę zarobkową, tracąc status bezrobotnego lub zawarcie kolejnej umowy u innego
pracodawcy, przy czym przerwa w zatrudnieniu może obejmować tylko dni ustawowo wolne od pracy.
3. 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 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.
§3
1. Warunkiem przyznania dodatku aktywizacyjnego jest złożenie:
1) wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego oraz
2) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 – dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia
lub wykonywanie innej pracy zarobkowej i wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia w kwocie brutto;
3) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 – dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia
lub wykonywanie innej pracy zarobkowej (m.in. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
2. Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, od dnia złożenia wniosku do:
1) ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia,
w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1,
2) ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych, przypadającego w okresie
zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

3. Osoba ubiegająca się o dodatek aktywizacyjny jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić Powiatowy
Urząd Pracy w Chrzanowie o:
1) zmianie terminu wykonywania pracy, zmianie pracodawcy, przebywaniu na urlopie bezpłatnym;
2) innych okolicznościach mających wpływ na przyznanie i wypłacanie dodatku aktywizacyjnego.
4. Przyznanie i odmowa przyznania dodatku aktywizacyjnego następuje na podstawie decyzji
administracyjnej.
5. Dodatek aktywizacyjny wypłacony za okres po ustaniu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy
zarobkowej, stanowi nienależnie pobrane świadczenie i podlega zwrotowi zgodnie z art. 76 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie instytucjach rynku pracy.

ROZDZIAŁ III
WYSOKOŚĆ DODATKU AKTYWIZACYJNEGO
§4
1. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości różnicy
między minimalnym wynagrodzeniem, a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż
50 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez okres w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
2. W przypadku, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości 50 % kwoty
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przez
połowę okresu w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
§5
1. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę dodatku przez 30 i mnożąc przez
liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje dodatek.
2. Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest z dołu za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Odstępstwo od niniejszych kryteriów może nastąpić w uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu zgody
przez Dyrektora Urzędu.
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