REGULAMIN
PRZYZNAWANIA DODATKU AKTWIZACYJNEGO
W RAMACH PROEJKTU „TAK, POTRAFIĘ!”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce -zwanego dalej Realizatorem projektudla uczestników projektu „Tak, potrafię!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
2. Dodatek aktywizacyjny jest przyznawany na podstawie:
1) wybranych zapisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.);
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w
sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i
dodatku aktywizacyjnego(Dz.U. Nr 136, poz. 1118);
3) niniejszego regulaminu.
Rozdział II
Zasady przyznawania i wypłacania dodatku aktywizacyjnego
§2
Dodatek aktywizacyjny przysługuje Uczestnikowi Projektu, który z własnej inicjatywy podjął
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.
§3
Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1. skierowania

Uczestnika

przez

projektu

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 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2. podjęcia przez Uczestnika Projektu z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej u pracodawcy, u którego odbywał staż lub uzyskał potwierdzenie
zatrudnienia po realizacji bonu szkoleniowego
3. podjęcia przez Uczestnika projektu z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;
4. rozpoczęcia działalności gospodarczej.
§4
1. Dodatek aktywizacyjny przysługuje na wniosek i należny jest od dnia złożenia wniosku
wraz z kompletem dokumentów za okres maksymalnie do 3 miesięcy, jednakże nie dłużej
niż do 28.02.2018r.
2. Wniosek o dodatek można złożyć w okresie do 12 tygodni od momentu zakończenia
udziału w projekcie z tytułu podjęcia pracy, jednak nie później niż do 28.02.2018r.
3. Nie udokumentowanie podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej w
terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku spowoduje pozostawienie wniosku o
przyznanie dodatku aktywizacyjnego bez rozpoznania.
4. Osoba ubiegająca się o dodatek aktywizacyjny jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić Realizatora projektu o:
1) zaistnieniu okoliczności o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu;
2) zmianie terminu umowy wykonywania pracy, zmianie pracodawcy, przebywaniu
na urlopie bezpłatnym
5. Przyznanie i odmowa przyznania dodatku aktywizacyjnego następuje na podstawie
decyzji Realizatora Projektu.
§5
Warunkiem przyznania dodatku jest złożenie Realizatorowi Projektu:

1. wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego wypełnionego

według wzoru

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu;
2. kopii dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub wykonywanie innej pracy
zarobkowej (oryginał do wglądu) tj.
a) w przypadku podjęcia zatrudnienia – umowa o pracę,
b) w przypadku podjęcia innej pracy zarobkowej - umowa zlecenie, umowa
o dzieło, umowa agencyjna,
3. numer

konta

bankowego,

na

który

ma

być

dokonywany

przelew

dodatku

aktywizacyjnego.
§6
Dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% kwoty zasiłku, o której mowa w art.
72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
§7
Wypłata dodatku aktywizacyjnego:
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 na podstawie listy obecności podpisanej przez Pracodawcę
2. dodatek aktywizacyjny wypłacany jest z dołu za okresy miesięczne, w terminach
ustalonych przez Realizatora Projektu nie później niż w ciągu 90 dni od dnia upływu
okresu, za który świadczenie jest wypłacane, jednakże nie później niż do 31.03.2018 r.
3. wysokość i okres pobierania dodatku aktywizacyjnego ustalana jest na podstawie
załączonego do wniosku dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej.
Rozdział IV
Zwrot nienależnie pobranego dodatku aktywizacyjnego
§8
1. Dodatek aktywizacyjny wypłacony na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub
sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia

w błąd Realizatora Projektu przez Uczestnika Projektu pobierającego ten dodatek jest
świadczeniem pobranym nienależnie.
2. Nienależnie pobranym świadczeniem jest także dodatek aktywizacyjny wypłacony mimo
zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli
pobierający dodatek był o tych okolicznościach pouczony.
3. Nienależnie pobrany dodatek aktywizacyjny podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji zobowiązującej do zwrotu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§9
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie jego wprowadzenia.

Załącznik:
1. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego
2. Wzór listy obecności

