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Prace interwencyjne

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w
wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Kto może zostać skierowany na prace
interwencyjne?
Przyznanie  wsparcia  osobie  bezrobotnej  jest  uzależnione  od  profilu  pomocy,  który  zostanie  jej  ustalony  w  wyniku  analizy
sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

Ile czasu mogą trwać prace interwencyjne?
Prace interwencyjne, w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12, 18, 24 miesięcy lub do 4 lat.

Stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3
miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych
trwających 12 lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Nie wywiązanie się
z  tego  warunku  umowy lub  naruszenie  innych  jej  warunków powoduje  obowiązek  zwrotu  uzyskanej  pomocy  wraz  z
odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30
dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie
art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją
albo przed upływem okresu 3 miesięcy po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego
bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany
zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w
terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca
nie ma obowiązku zwrotu refundacji  kosztów poniesionych na wynagrodzenia,  nagrody oraz składki  na ubezpieczenie
społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace
interwencyjne?
Jeżeli chcesz zorganizować prace interwencyjne, powinieneś złożyć wniosek o ich organizację do wybranego powiatowego
urzędu pracy. Do wniosku musisz dołączyć oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych
składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  ubezpieczenie  zdrowotne,  Fundusz  Pracy,  Fundusz  Gwarantowanych  Świadczeń



Publicznych oraz innych danin publicznych.

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
przez urząd i  podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej  warunki organizacji  prac interwencyjnych, możliwe jest
zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Umowa, jaką zawrzesz z powiatowym urzędem pracy, określi w szczególności:

liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,

rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,

terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia
społeczne,

obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym
bezrobotnym oraz o zmianach w zawartej z bezrobotnym umowie o pracę,

obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres wymagany ustawą z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie, w przypadku nieutrzymania zatrudnienia
skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres.

Dlaczego warto zorganizować prace interwencyjne?
Organizując  prace  interwencyjne,  otrzymasz  refundację  kosztów  (wynagrodzenia,  nagród  i  składek  na  ubezpieczenia
społeczne) przez okres:

do 6 miesięcy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji  nie może wówczas przekroczyć kwoty ustalonej jako
iloczyn  liczby  zatrudnionych  w  miesiącu  w  przeliczeniu  na  pełny  wymiar  czasu  pracy  oraz  kwoty  zasiłku  dla
bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia
społeczne od refundowanego wynagrodzenia;

do 6 miesięcy; jeżeli skierowani bezrobotni zostali zatrudnieni co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy; wysokość
uprzednio uzgodnionej refundacji nie może wówczas przekroczyć połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i
składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną;

do 12 miesięcy; wysokość uprzednio uzgodnionej refundacji  nie może wówczas przekroczyć kwoty minimalnego
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich
zatrudnienia;

do 12 miesięcy; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych,



obowiązującej  w  ostatnim  dniu  każdego  rozliczanego  miesiąca  i  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  od
refundowanego wynagrodzenia;

do 18 miesięcy; wysokość wcześniej uzgodnionej refundacji nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za
pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co
drugi miesiąc;

do 24 miesięcy, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia;

do 4 lat, jeżeli osobą skierowaną na prace interwencyjne jest bezrobotny powyżej 50. roku życia i refundacja jest
przyznawana za co drugi miesiąc zatrudnienia.

Jeżeli w ramach prac interwencyjnych zatrudnisz bezrobotnych powyżej 50. roku życia, którzy:

spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w
wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia,

nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w
wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego
wynagrodzenia.

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
Dz.U.z 2016r. poz. 645  z późn.zm.) - art.2 ust.1 pkt 26, art.51,56,59,59a-c,

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.Nr L 352. z 24.12.2013r.),

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania
prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych
składek na ubezpieczenia społeczne ( Dz.U .2014r. poz. 864).

 

Metryka strony
Data publikacji 15.12.2014
Data modyfikacji 11.01.2017 Rejestr zmian

Osoba publikująca: Beata Uhryn
Autor : Renata Weselak

http://urzadpracy.pl/pl/rejestr/18661,dok.html


Drukuj
Generuj PDF
Powiadom

Liczba wejść: 4683

http://urzadpracy.pl/javascript:winopen('/pl/pracodawcy-i-przedsieb/formy-wsparcia-dla-pra/prace-interwencyjne/18661,Prace-interwencyjne.print',700,550)
http://urzadpracy.pl/pl/pracodawcy-i-przedsieb/formy-wsparcia-dla-pra/prace-interwencyjne/18661,Prace-interwencyjne.pdf
http://urzadpracy.pl/pl/powiadom/18661,dok.html?poz=pracodawcy-i-przedsieb/formy-wsparcia-dla-pra/prace-interwencyjne&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400

