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1745
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 25 paêdziernika 2005 r.
w sprawie trybu organizowania prac spo∏ecznie u˝ytecznych
Na podstawie art. 73a ust. 6 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb organizowania prac spo∏ecznie u˝ytecznych,
w tym szczegó∏owe zasady ustalania Êwiadczenia za
wykonywanie prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
§ 2. 1. Gmina sporzàdza do dnia 31 stycznia ka˝dego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania
prac spo∏ecznie u˝ytecznych, zwany dalej „planem”,
i przesy∏a go w∏aÊciwemu miejscowo staroÊcie i kierownikowi oÊrodka pomocy spo∏ecznej.
2. Plan okreÊla w szczególnoÊci:
1) rodzaje prac spo∏ecznie u˝ytecznych;
2) liczb´ godzin wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych;
3) liczb´ bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku dla bezrobotnych korzystajàcych ze Êwiadczeƒ z pomocy
spo∏ecznej, zwanych dalej „bezrobotnymi bez prawa do zasi∏ku”, którzy mogà byç skierowani do
wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
§ 3. 1. Starosta zawiera z gminà porozumienie dotyczàce wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych,
okreÊlajàce w szczególnoÊci:
1) liczb´ bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku, którzy
zostanà skierowani w okresie obj´tym porozumieniem do wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych;
2) liczb´ godzin wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych ogó∏em oraz miesi´cznie przez jednego
bezrobotnego bez prawa do zasi∏ku;
3) rodzaj i miejsce wykonywania prac spo∏ecznie
u˝ytecznych wraz z oznaczeniem podmiotów,
w których b´dà organizowane prace spo∏ecznie
u˝yteczne;
4) okresy wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych
i liczb´ bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku skiero———————
1)

2)

Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

wanych do wykonywania w tych okresach prac
spo∏ecznie u˝ytecznych;
5) obowiàzek informowania starosty i kierownika powiatowego urz´du pracy o nieobecnoÊci lub odmowie wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych
przez skierowanego bezrobotnego bez prawa do
zasi∏ku;
6) wysokoÊç i terminy refundowania przez starost´
z Funduszu Pracy wyp∏aconych bezrobotnym bez
prawa do zasi∏ku Êwiadczeƒ z tytu∏u wykonywania
prac spo∏ecznie u˝ytecznych.
2. Porozumienie powinno zawieraç równie˝ postanowienia w zakresie zapewnienia bezrobotnym bez
prawa do zasi∏ku bezpiecznych i higienicznych warunków pracy spo∏ecznie u˝ytecznej oraz przestrzegania
przepisów prawa pracy dotyczàcych wykonywania
przez kobiety prac szczególnie ucià˝liwych lub szkodliwych dla zdrowia.
3. Kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej na podstawie porozumienia sporzàdza list´ bezrobotnych
bez prawa do zasi∏ku, którzy mogà zostaç skierowani
do wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych na terenie gminy, i przesy∏a jà do w∏aÊciwego miejscowo powiatowego urz´du pracy. Lista powinna zawieraç nazwiska i imiona, miejsca zamieszkania lub pobytu oraz
numery ewidencyjne PESEL bezrobotnych bez prawa
do zasi∏ku.
§ 4. 1. Gmina lub podmiot, w którym sà organizowane prace spo∏ecznie u˝yteczne, przyjmuje skierowanego przez starost´ bezrobotnego bez prawa do zasi∏ku w celu wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych, zgodnie z porozumieniem, o którym mowa
w § 3, oraz poucza go o koniecznoÊci przestrzegania
ustalonego w miejscu wykonywania pracy spo∏ecznie
u˝ytecznej porzàdku i dyscypliny.
2. Przy przydziale prac spo∏ecznie u˝ytecznych
uwzgl´dnia si´ wiek bezrobotnego bez prawa do zasi∏ku, stan jego zdrowia oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, posiadane kwalifikacje.
3. Gmina lub podmiot, w którym sà organizowane
prace spo∏ecznie u˝yteczne, zapoznaje bezrobotnego
bez prawa do zasi∏ku z przepisami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
§ 5. 1. Starosta przekazuje w∏aÊciwemu kierownikowi oÊrodka pomocy spo∏ecznej w terminie do dnia
10 ka˝dego miesiàca za miesiàc poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku, którzy zostali skiero-
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wani do wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych
lub odmówili przyj´cia propozycji ich wykonywania.
2. Gmina lub podmiot, w którym sà organizowane
prace spo∏ecznie u˝yteczne, niezw∏ocznie zawiadamia
starost´ i w∏aÊciwego kierownika oÊrodka pomocy
spo∏ecznej w przypadku, gdy bezrobotny bez prawa
do zasi∏ku:
1) nie zg∏osi si´ do wykonywania prac spo∏ecznie
u˝ytecznych;
2) nie podejmie przydzielonej mu pracy spo∏ecznie
u˝ytecznej;
3) opuÊci miejsce wykonywania prac spo∏ecznie u˝ytecznych;
4) naruszy porzàdek i dyscyplin´ w miejscu wykonywania pracy spo∏ecznie u˝ytecznej.
§ 6. 1. Gmina lub podmiot, w którym sà organizowane prace spo∏ecznie u˝yteczne, prowadzi ewidencj´
tych prac wykonywanych przez bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku i ustala wysokoÊç przys∏ugujàcych im
Êwiadczeƒ, uwzgl´dniajàc rodzaj i efekty wykonywanej pracy.
2. Âwiadczenia przys∏ugujàce bezrobotnym bez
prawa do zasi∏ku sà wyp∏acane przez gmin´ lub podmiot, w którym sà organizowane prace spo∏ecznie
u˝yteczne, w okresach miesi´cznych z do∏u.
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§ 7. 1. Na wniosek gminy starosta refunduje ze
Êrodków Funduszu Pracy, do wysokoÊci okreÊlonej
w porozumieniu, o którym mowa w § 3, kwot´ wyp∏aconych bezrobotnym bez prawa do zasi∏ku w poprzednim miesiàcu Êwiadczeƒ.
2. Do wniosku gmina do∏àcza kopi´ listy bezrobotnych bez prawa do zasi∏ku, którym, za wykonywanie
prac spo∏ecznie u˝ytecznych, zgodnie z porozumieniem wyp∏acono Êwiadczenie z podaniem jego wysokoÊci.
§ 8. 1. W miastach na prawach powiatu nie zawiera si´ porozumienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2. Prace spo∏ecznie u˝yteczne mogà byç organizowane na wniosek prezydenta miasta na prawach powiatu skierowany do dyrektora w∏aÊciwego powiatowego urz´du pracy, zawierajàcy informacje i wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1.
§ 9. Do dnia 31 stycznia 2006 r. prace spo∏ecznie
u˝yteczne mogà byç organizowane bez planu, o którym mowa w § 2 ust. 1.
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 listopada 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

