Prace społecznie użyteczne
Podstawa prawna:
Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2005 r. w
sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U Nr 210, poz. 1745).

Prace społecznie użyteczne - prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa
do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności
lokalnej.
Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego,
stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Kierownik
ośrodka pomocy społecznej na podstawie zawartego porozumienia sporządza
listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do
wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do
właściwego miejscowego powiatowego urzędu pracy.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby
bezrobotnej gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace a osobą
bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy. Jest to równoznaczne,
z tym, że ma obowiązek informowania urzędu pracy o zaprzestaniu wykonywania
prac społecznie użytecznych, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
stawiania się w wyznaczonych terminach w powiatowym urzędzie pracy.
Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu
bezrobotnego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W okresie wykonywania prac
społecznie użytecznych bezrobotnemu przysługuje świadczenie w wysokości
nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac, świadczenie
podlega waloryzacji i jest wypłacane przez gminę, w którym organizowane są
prace, w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie nie przysługuje za okres
niewykonywania pracy, w tym także za okres udokumentowanej niezdolności do
pracy.
Gmina organizując tego rodzaju prace zobowiązana jest do:
− stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy
społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy
dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia,

−

uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku
bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych
kwalifikacji,

−

pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego
w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku
i dyscypliny,

−

zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
i higieny pracy,

−

ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia
(z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do
wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.

Osoby bezrobotne wykonujące prace społecznie użyteczne zobowiązane są do:
− wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w
sposób wskazany przez gminę lub podmiot, w którym te prace są
organizowane,
− do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie
użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.
Ustawa nie zawiera ograniczenia czasowego dla realizacji tych prac - co oznacza,
iż osoba bezrobotna może cały rok (i dłużej) wykonywać prace społecznie
użyteczne, przy czym zachowuje status osoby bezrobotnej. Osoba wykonująca
prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu
posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym.
Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że odmowa podjęcia takiej pracy oznacza
utratę statusu bezrobotnego.
Starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy dokonuje gminie refundacji
ze środków Funduszu Pracy z tytułu świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom
wykonującym prace społecznie użyteczne.
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