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Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń z
pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tej formie
w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.
Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę wjednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Gmina sporządza do 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo Staroście i Kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne:
●
●
●
●

●

zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
prace wykonuje w wymiarze 10 godzin tygodniowo,
prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa,
otrzymuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega
waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku), od świadczenia
pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne ani wypadkowe, nie pobiera się zaliczki
na podatek dochodowy,
nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
Podstawa prawna
●
●

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 73 a)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych.
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