P RACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE (INFORMACJA DLA PRACODAWCY)
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity
z 2008r. Dz.U. Nr 69 poz. 415, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie
organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz.921)
Prace społecznie użyteczne są to 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 zajmującymi się pomocą charytatywną lub na rzecz
społeczności lokalnej. Do prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące 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, zwanych dalej „osobami
uprawnionymi”.
Prace społecznie użyteczne realizowane są na podstawie planu rocznego sporządzonego przez gminę w
terminie do 31 stycznia każdego roku. Mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo (tydzień
liczony jest od poniedziałku do niedzieli) na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.
Pracodawca sporządza harmonogram wykonywania w/w prac na dany miesiąc, zapoznaje go z osobą
wykonującą prace i dostarcza do 1 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia prac
społecznie użytecznych.
Pracodawca nie zawiązuje z osobą uprawnioną skierowaną do wykonywania powyższych prac stosunku
pracy i od ustalonego przez gminę świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania PSU nie odprowadza
składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych. Osoba wykonująca powyższe prace objęta jest ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu posiadania
statusu osoby bezrobotnej oraz ubezpieczeniem wypadkowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia
30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w
szczególnych okolicznościach (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 z późn. zm.). Osobom uprawnionym przysługuje
świadczenie
w wysokości nie niższej niż 7,30 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.
Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania
pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy
Na wniosek gminy starosta refunduje ze Środków Funduszu Pracy kwotę wypłaconych świadczeń
wypłaconych osobom uprawnionym w poprzednim miesiącu w wysokości do 60% minimalnej kwoty
świadczenia.
Pracodawca, u którego są organizowane PSU przyjmuje skierowaną osobę uprawnioną
i zapoznaje ja z przepisami BHP, a także prowadzi ewidencję wykonywanych prac, którą po zakończeniu
miesiąca (wraz z kopiami druków ZUS ZLA od skierowanych bezrobotnych i listami obecności) dostarcza
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia starosty i właściwego kierownika OPS
w przypadkach gdy osoba uprawniona:
- nie zgłosi się do wykonywania PSU,
- nie podejmie przydzielonej mu pracy społecznie użytecznej,
- opuści miejsce wykonywania PSU,
- naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania PSU.

