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Dodatek aktywizacyjny
przysługuje bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku na jego wniosek
w jakim przypadku?

w jakiej wysokości i wymiarze?

jeżeli 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

dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości
stanowiącej różnicę między minimalnym
wynagrodzeniem za pracę, a otrzymywanym
wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 %
zasiłku (tj. do 415,60 zł brutto miesięcznie),
o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres,
w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek

jeżeli z własnej inicjatywy podjął
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości
do 50% zasiłku (tj. 415,60 zł brutto miesięcznie),
o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę
okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu
zasiłek

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.
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STRONA 2

Starosta przyznaje dodatek aktywizacyjny po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia, od dnia
złożenia wniosku do:
1. ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych,
przypadającego w okresie zatrudnienia, w przypadku skierowania
do pracy przez urząd pracy;
2. ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku dla
bezrobotnych, przypadającego w okresie zatrudnienia lub
wykonywania innej pracy zarobkowej w przypadku samodzielnego
podjęcia pracy.
W przypadku podjęcia pracy na podstawie skierowania urzędu, za każdy miesiąc
przysługiwania dodatku aktywizacyjnego należy złożyć zaświadczenie od pracodawcy
o zatrudnieniu i wysokości osiągniętego wynagrodzenia. Zaświadczenie za dany miesiąc
należy dostarczyć najpóźniej do 5-tego dnia następnego miesiąca. W razie niedopełnienia
tego obowiązku wypłata dodatku zostanie wstrzymana.
Wniosek o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego można pobrać:
 ze strony internetowej Urzędu www.pup.gorlice.pl w części dotyczącej
Bezrobotnych – zakładka „Dodatek aktywizacyjny”
 w siedzibie Urzędu – parter (pok.4) lub III piętro (pok. 20)
Do wniosku należy dołączyć:
• kopię umowy o pracę poświadczoną za zgodność z oryginałem lub
kopię innych umów cywilno-prawnych (tj. umowa zlecenie, umowa
o dzieło)
• zaświadczenie o wynagrodzeniu(dotyczy tylko osób skierowanych do
pracy przez urząd w niepełnym wymiarze czasu pracy)

Podstawa prawna:
► Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 645 ze zm.),
► Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie
szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku
aktywizacyjnego ( Dz. U. z 2014r. poz.1189).

