CAZ-IR-PSU-3/2

INFORMACJA DLA OSOBY SKIEROWANEJ NA PRACE SPOŁECZNIE
UŻYTECZNE
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Osoba uprawniona skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych:
zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac (z wyjątkiem osób
uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym
programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły
uczestnictwo w tych formach 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
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.);
otrzymuje świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wypłacane przez
Gminę, od którego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe ani
zdrowotne;
wykonuje prace społecznie użyteczne w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo;
otrzymuje świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest
określona w art. 73a ust. 3 i 5b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi
aktualnie 8,10 zł za godzinę – świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72
ust. 6 ww. ustawy;
objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym;
powinien mieć zagwarantowane bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w przypadku kobiet
powinny być przestrzegane przepisy prawa pracy dotyczące wykonywania przez kobiety prac
szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia;
otrzymuje świadczenie pieniężne jedynie za faktyczne godziny wykonywania przydzielonych prac
(świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, co dotyczy
również nieobecności udokumentowanej).
Osoba uprawniona w okresie odbywania prac społecznie użytecznych obowiązana jest do:
wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez Gminę lub
podmiot, w którym te prace są organizowane;
przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny
i zasad bezpieczeństwa.

Bezrobotny pozbawiany jest statusu osoby bezrobotnej:
(na podstawie art. 33 ust. 4 pkt. 3 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) przez Starostę
(Powiatowy Urząd Pracy) na okres kolejno 120 dni (w przypadku pierwszej odmowy), 180 dni
(w przypadku drugiej odmowy), 270 dni (w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy), w przypadku
gdy:
1. odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia skierowania na prace społecznie użyteczne;
2. nie zgłosi się do wykonywania prac społecznie użytecznych;
3. nie podejmie tych prac;
4. z własnej winy przerwał wykonywanie prac społecznie użytecznych.
Pozbawienie statusu wyklucza możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie
użytecznych w trakcie trwania karencji.
Starosta pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego, który rozpoczął realizację
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał kontrakt socjalny, o których
mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po
dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania
kontraktu socjalnego.
Bezrobotny zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych –
w przypadku osiągnięcia przez niego określonego pułapu przychodów łącznie w trakcie całego
roku kalendarzowego.

Z wyżej wymienionymi informacjami zapoznałem/am się, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem. Jednocześnie potwierdzam odbiór 1 egzemplarza niniejszej informacji.
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