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Sųowo wstħpne

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym weszųa w Ǐycie 14 sierpnia 2003 r.
wprowadzajČc do obrotu prawnego centra integracji spoųecznej, kluby integracji spoųecznej oraz instytucjħ zatrudnienia wspieranego.
Instrumenty te okazaųy siħ bardzo pomocne jako narzħdzie wspierania osób wykluczonych spoųecznie w ich róǏnorodnych problemach, przede wszystkim zawodowych, ale takǏe bardziej osobistych –
spoųecznych i rodzinnych. Na podstawie przepisów
ustawy realizowana jest wszak nie tylko reintegracja
zawodowa, ale takǏe spoųeczna. JuǏ samo nazewnictwo zastosowane przez ustawodawcħ – centra integracji spoųecznej, kluby integracji spoųecznej – podkreƑla wagħ tego typu reintegracji.
Jest bowiem oczywistym, Ǐe bez chođby dostatecznego funkcjonowania w pozazawodowych rolach spoųecznych – w rodzinie, najbliǏszym i nieco dalszym otoczeniu, trudno o ųatwe odnajdywanie siħ na wymagajČcym runku pracy. Kompetencje spoųeczne z reguųy wzmacniajČ te zawodowe i odwrotnie. Praca niejednokrotnie
daje osobie wykluczonej nie tylko zarobek, ale takǏe poczucie wpųywu na wųasne
Ǐycie, poczucie samodzielnoƑci i bycia potrzebnym, satysfakcjħ z zapewniania bytu
materialnego sobie i bliskim. Brak moǏliwoƑci podjħcia pracy odbiera te korzyƑci, na
czym czħsto cierpiČ inne sfery Ǐycia. Z drugiej strony, róǏnorodne problemy w Ǐyciu
osobistym czħsto negatywnie wpųywajČ na moǏliwoƑđ podjħcia pracy, czy to obiektywnČ (np. niepeųnosprawnoƑđ wykluczajČca wykonywanie czynnoƑci wymaganych
w wielu miejscach pracy), czy teǏ w sferze motywacji (brak wiary w siebie, brak
wiary w sens szukania czy podjħcia zatrudnienia, zdobywania kompetencji). Cele
ustawy przez wskazywanie koniecznoƑci prowadzenia obu typów reintegracji zmierzajČ do caųoƑciowego spojrzenia na osoby, którym osiČgniecie tak waǏnej Ǐyciowo
kwestii, jak podjħcie zatrudnienia przychodzi najtrudniej.
Wedųug danych z /ŶĨŽƌŵĂĐũŝĚůĂ^ĞũŵƵŝ^ĞŶĂƚƵZǌĞĐǌǇƉŽƐƉŽůŝƚĞũWŽůƐŬŝĞũŽĨƵŶŬͲ
ĐũŽŶŽǁĂŶŝƵĐĞŶƚƌſǁŝŬůƵďſǁŝŶƚĞŐƌĂĐũŝƐƉŽųĞĐǌŶĞũǁůĂƚĂĐŚϮϬϭϲʹϮϬϭϳ, na koniec
2017 r. w Polsce aktywnie dziaųaųo 166 centrów integracji spoųecznej. Chođ liczba
ta moǏe nie wydawađ siħ bardzo duǏa, to naleǏy podkreƑliđ, Ǐe prowadziųy one
zajħcia dla blisko 11,5 tys. osób z grup wykluczonych spoųecznie. Prawie poųowħ
uczestników stanowiųy osoby bezrobotne, w dalszej kolejnoƑci niepracujČce osoby niepeųnosprawne oraz uzaleǏnieni od alkoholu. Ponad 70% CIS prowadzonych
jest przez podmioty ekonomii spoųecznej – gųównie stowarzyszenia i fundacje. JeƑli
chodzi o kluby integracji spoųecznej, to na koniec 2017 r. w Polsce dziaųaųo ich 219.
W zdecydowanej wiħkszoƑci prowadzone byųy przez jednostki samorzČdu terytorialnego lub podlegųe im jednostki organizacyjne, np. instytucje pomocy spoųecznej.
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Nieco ponad jedna czwarta klubów prowadzona byųa przez podmioty ekonomii
spoųecznej.
Podczas kilkunastu lat obowiČzywania, ustawa o zatrudnieniu socjalnym poddawana byųa licznym nowelizacjom, zarówno dotyczČcym gųównie jej tekstu, jak
i dokonywanych przy okazji zmian w innych aktach prawnych. BČcznie byųo ich 19.
To niemaųo zwaǏywszy na stosunkowo niewielkČ objħtoƑđ aktu prawnego.
Liczne zmiany z jednej strony ƑwiadczČ, o tym, Ǐe ustawa cieszy siħ nieustannym zainteresowaniem oraz, Ǐe na róǏnych poziomach pojawiajČ siħ i sČ wdraǏane
postulaty udoskonalania wprowadzonych niČ instrumentów. Nie miaųoby to miejsca, gdyby nie byųy one przez praktyków uwaǏane za waǏne narzħdzia prowadzenia
polityki spoųecznej.
Z drugiej jednak strony, zmiany te, nanoszČc kolejne warstwy tekstu na pierwotne brzmienie ustawy, jak siħ to zwykle dzieje, coraz bardziej osųabiaųy spójnoƑđ
tekstu prawnego. Z tego powodu, a takǏe z uwagi na szeroki zasiħg oddziaųywania
ustawy (dotyczy ona przecieǏ szerokiego grona adresatów: podmioty ekonomii spoųecznej, jednostki samorzČdu terytorialnego, wojewodowie, wreszcie osoby wykluczone) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej trafia wiele pytaŷ o prawidųowČ interpretacjħ poszczególnych przepisów ustawy.
W 2007 r. ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Spoųecznej wydaųo „Komentarz do nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 115, poz. 793) oraz
dobre praktyki zatrudnienia socjalnego”. OmawiajČc obszernČ nowelizacjħ wprowadzonČ ustawČ z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, publikacja ta stanowiųa przez szereg
lat istotne dla praktyków Ǎródųo wskazówek dotyczČcych stosowania ustawy.
Od tego czasu minħųo kilkanaƑcie lat i pomimo, Ǐe ustawa cieszy siħ duǏym zainteresowaniem szerokiego grona adresatów, nie doczekaųa siħ dotČd komentarza
prawniczego poƑwiħconego jej w caųoƑci. Z doƑwiadczeŷ Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Spoųecznej wynika, Ǐe zapotrzebowanie na przybliǏanie norm ustawy
istnieje zarówno po stronie sektora samorzČdowego jak i sektora ekonomii spoųecznej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jest wszakǏe jednČ z tych regulacji, które
nakreƑlajČ ramy miħdzysektorowej wspóųpracy, która w wielu przypadkach, dajČc
efekt synergii, pozwala z jednej strony solidnie, a z drugiej elastycznie i z dozČ niezbħdnej innowacji, rozwiČzywađ ludzkie problemy.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie wyjƑđ naprzeciw potrzebom praktyków, którzy poszukujČ wskazówek interpretacyjnych w swojej codziennej pracy, dajČc im kompendium wykųadni aktualnych przepisów ustawy. Publikacja moǏe takǏe przybliǏyđ problematykħ zatrudnienia socjalnego wszystkim zainteresowanym tym tematem.
/ǁŽŶĂDŝĐŚĂųĞŬ
WĞųŶŽŵŽĐŶŝŬZǌČĚƵ
ĚƐ͘ŬŽŶŽŵŝŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũŝ^ŽůŝĚĂƌŶĞũ
^ĞŬƌĞƚĂƌǌ^ƚĂŶƵ
ǁDŝŶŝƐƚĞƌƐƚǁŝĞZŽĚǌŝŶǇ͕WƌĂĐǇ
ŝWŽůŝƚǇŬŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ
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Wykaz skrótów uǏytych w komentarzu

CIS – Centrum Integracji Spoųecznej
CUS – Centrum Usųug Spoųecznych
IPZS – Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego
Jst – Jednostka samorzČdu terytorialnego
KIS – Klub Integracji Spoųecznej
Kp – Kodeks pracy
Kpa – Kodeks postħpowania administracyjnego
Kpc – Kodeks postħpowania cywilnego
PAI – Program Aktywizacja i Integracja
PUP – Powiatowy UrzČd Pracy
Ufp – ustawa o finansach publicznych
Uodppiow – Ustawa o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie
Kpc – Kodeks postħpowania cywilnego
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Ustawa
o zatrudnieniu socjalnym
z dnia 13 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 122, poz. 1143)
tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 217)

ROZDZIAB 1.
PRZEPISY OGÓLNE
Art. 1. 1. Ustawa okreƑla zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje siħ w szczególnoƑci do:
1) bezdomnych realizujČcych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoƑci, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej;
2) uzaleǏnionych od alkoholu;
3) uzaleǏnionych od narkotyków lub innych Ƒrodków odurzajČcych;
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
5) dųugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
6) zwalnianych z zakųadów karnych, majČcych trudnoƑci w integracji ze Ƒrodowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej;
7) uchodǍców realizujČcych indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej;
8) osób niepeųnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i spoųecznej oraz zatrudnianiu osób niepeųnosprawnych
– którzy podlegajČ wykluczeniu spoųecznemu i ze wzglħdu na swojČ sytuacjħ ǏyciowČ
nie sČ w stanie wųasnym staraniem zaspokoiđ swoich podstawowych potrzeb Ǐyciowych i znajdujČ siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo oraz uniemoǏliwiajČcej lub ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym i rodzinnym.
3. Przepisów ustawy nie stosuje siħ do osób wymienionych w ust. 2, które majČ
prawo do:
1) zasiųku dla bezrobotnych;
2) zasiųku przedemerytalnego;
3) Ƒwiadczenia przedemerytalnego;
4) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytuųu niezdolnoƑci do pracy;
7) emerytury;
8) nauczycielskiego Ƒwiadczenia kompensacyjnego.
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4. Zadania okreƑlone w ustawie realizowane sČ poprzez zatrudnienie socjalne,
przez co naleǏy rozumieđ zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, moǏliwoƑci
uczestnictwa w zajħciach prowadzonych przez centra integracji spoųecznej, kluby
integracji spoųecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 pkt 8.
5. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
Zakres podmiotowy ustawy
Przepis ust. 1 okreƑla zakres podmiotowy ustawy poprzez wyznaczenie katalogu
osób, do których zastosowanie majČ przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Komentowany akt prawny stosuje siħ, zatem w szczególnoƑci do:
1. bezdomnych realizujČcych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoƑci, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej;
2. uzaleǏnionych od alkoholu;
3. uzaleǏnionych od narkotyków lub innych Ƒrodków odurzajČcych;
4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego tj. wykazujČcych zaburzenia psychotyczne;
5. dųugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, tj. bezrobotnych pozostajČcych w rejestrze powiatowego
urzħdu pracy ųČcznie przez okres ponad 12 miesiħcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyųČczeniem okresów odbywania staǏu i przygotowania zawodowego dorosųych;
6. zwalnianych z zakųadów karnych, majČcych trudnoƑci w integracji ze Ƒrodowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej, tj. majČcych trudnoƑci
z przystosowaniem do Ǐycia;
7. uchodǍców realizujČcych indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy spoųecznej;
8. osób niepeųnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i spoųecznej oraz zatrudnianiu osób niepeųnosprawnych, tj. osób z trwaųČ lub okresowČ niezdolnoƑciČ do wypeųniania ról spoųecznych z powodu staųego lub dųugotrwaųego naruszenia sprawnoƑci organizmu, w szczególnoƑci powodujČcČ niezdolnoƑđ do pracy
– którzy podlegajČ wykluczeniu spoųecznemu i ze wzglħdu na swojČ sytuacjħ ǏyciowČ nie sČ w stanie wųasnym staraniem zaspokoiđ swoich podstawowych potrzeb
Ǐyciowych i znajdujČ siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo oraz uniemoǏliwiajČcej
lub ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym i rodzinnym.
Jak wynika z powyǏszego wyliczenia, przepisy ustawy skierowane sČ do osób,
które sČ najbardziej zagroǏone wykluczeniem spoųecznym i ze wzglħdu na swojČ
sytuacjħ ǏyciowČ nie sČ w stanie samodzielnie zaspokoiđ swoich podstawowych
potrzeb. Dodatkowo, osoby te znajdujČ siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo oraz
uniemoǏliwiajČcej lub ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym i rodzinnym. Pomoc adresowana jest, zatem w szczególnoƑci do: bezdomnych,
dųugotrwale bezrobotnych, uzaleǏnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, byųych wiħǍniów, uchodǍców czy osób niepeųnosprawnych. Osoby te, nieposiadajČce prawa do Ƒwiadczeŷ wymienionych w art. 1 ust. 3 ustawy, kierowane
sČ do CIS na wųasny wniosek lub na wniosek róǏnych instytucji, tj. jednostek organi8

zacyjnych pomocy spoųecznej, powiatowych urzħdów pracy, organizacji pozarzČdowych. Nastħpnie wniosek opiniowany jest przez pracownika socjalnego oƑrodka
pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia siħ oƑrodka pomocy spoųecznej
w centrum usųug spoųecznych przez pracownika tego centrum1, wųaƑciwego dla
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej. Wydanie opinii pracownik socjalny poprzedza przeprowadzeniem wywiadu Ƒrodowiskowego.
Katalog podmiotowy zawarty w art. 1 ust. 2 ustawy bez wČtpienia posiada cechy katalogu otwartego, o czym Ƒwiadczy uǏycie przez ustawodawcħ sformuųowania: „w szczególnoƑci”. Grupa podmiotów zostaųa wskazana w art. 1 ust. 2 ustawy
w sposób przykųadowy i nie wyczerpuje sytuacji, które powodujČ uznanie danej
osoby za podlegajČcČ wykluczeniu spoųecznemu. Otwarty katalog osób, do których
stosuje siħ przepisy ustawy sųuǏy równieǏ dodatkowemu objaƑnieniu treƑci wspólnych przesųanek, jakie speųniađ majČ osoby fizyczne, aby moǏna je byųo uznađ za
speųniajČce kryteria art. 1 ust. 2 ustawy.2
NiezaleǏnie od tego, czy sČ to osoby speųniajČce formalne wymogi wymienione
w pkt 1–8 ww. przepisu, to zawsze naleǏy badađ ųČczne wystħpowanie nastħpujČcych okolicznoƑci:
1. podleganie wykluczeniu spoųecznemu;
2. niemoǏnoƑđ zaspokojenia wųasnym staraniem swoich podstawowych potrzeb
Ǐyciowych;
3. znajdowanie siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo oraz uniemoǏliwiajČcej lub
ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym i rodzinnym.
W polskim porzČdku prawnym brak jest legalnej definicji ubóstwa. OƑrodki pomocy spoųecznej/CUS kierujČ siħ wówczas kryterium dochodowym do otrzymania
Ƒwiadczeŷ pieniħǏnych z pomocy spoųecznej.
Dlatego teǏ, oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS, opiniujČc wniosek o skierowanie
osoby do uczestnictwa w zajħciach prowadzonych przez CIS, kaǏdorazowo wnikliwie bada okolicznoƑci konkretnej sprawy oraz wystČpienie przesųanek, o których
mowa w at. 1 ust. 2 ƑwiadczČcych o zagroǏeniu wykluczeniem spoųecznym i na tej
podstawie moǏe skierowađ do CIS równieǏ osoby spoza katalogu wymienionego
w ust. 2 pkt 1–8 np. osoby opuszczajČce pieczħ zastħpczČ, osoby uzaleǏnione od
hazardu czy osoby wspóųuzaleǏnione.
Art. 2. Ilekrođ w ustawie jest mowa o:
1) dotacji – oznacza to dotacjħ w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
1a) absolwencie centrum integracji spoųecznej – oznacza to osobħ, która przez
okres nie krótszy niǏ 6 miesiħcy uczestniczyųa w zajħciach w centrum integracji spo1

2

W zwiČzku z inicjatywČ ustawodawczČ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 stycznia
2020 r. weszųa w Ǐycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych (Dz.U. poz. 1818), która umoǏliwia utworzenie przez gminħ wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej – centrum usųug spoųecznych (CUS).
Por. M. Zieliŷski, „Wykųadnia prawa. Zasady – reguųy – wskazówki”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis
Nexis, Warszawa 2008, str. 213–214.
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ųecznej i otrzymaųa zaƑwiadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest
absolwentem centrum integracji spoųecznej przez okres 6 miesiħcy od dnia zakoŷczenia zajħđ w centrum integracji spoųecznej;
1b) absolwencie klubu integracji spoųecznej – oznacza to osobħ, która uczestniczyųa w klubie integracji spoųecznej przez okres nie krótszy niǏ 6 miesiħcy, posiada
waǏne zaƑwiadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowaųa postanowienia kontraktu socjalnego;
2) organizacjach pozarzČdowych – oznacza to organizacje pozarzČdowe w rozumieniu przepisów o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie dziaųajČce na
rzecz osób, o których mowa w art. 1, z wyųČczeniem partii politycznych, zwiČzków
zawodowych, organizacji pracodawców, samorzČdów zawodowych oraz fundacji
utworzonych przez partie;
3) przeciħtnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciħtne miesiħczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nastħpnego miesiČca po ogųoszeniu przez Prezesa Gųównego Urzħdu Statystycznego w Dzienniku Urzħdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
4) reintegracji spoųecznej – oznacza to dziaųania, w tym równieǏ o charakterrze samopomocowym, majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczČcej w zajħciach w centrum integracji spoųecznej, klubie integracji spoųecznej
lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejħtnoƑci uczestniczenia w Ǐyciu spoųecznoƑci lokalnej i peųnienia ról spoųecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
5) reintegracji zawodowej – oznacza to dziaųania majČce na celu odbudowanie
i podtrzymanie u osoby uczestniczČcej w zajħciach w centrum integracji spoųecznej
i klubie integracji spoųecznej zdolnoƑci do samodzielnego Ƒwiadczenia pracy na rynku
pracy;
6) Ƒwiadczeniu integracyjnym – oznacza to Ƒwiadczenie pieniħǏne wypųacane
uczestnikowi centrum integracji spoųecznej w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego;
7) uczestniku – oznacza to osobħ uczestniczČcČ w zajħciach w centrum integracji
spoųecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;
8) zatrudnieniu wspieranym – oznacza to udzielanie wsparcia o charakterze doradczym i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu aktywnoƑci
zawodowej umoǏliwiajČcej podjħcie zatrudnienia, prac spoųecznie uǏytecznych
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaųoǏenie lub przystČpienie do spóųdzielni socjalnej lub podjħcie dziaųalnoƑci gospodarczej;
9) zasiųku dla bezrobotnych – oznacza to zasiųek dla bezrobotnych, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z póǍn. zm.1)).
1. Dotacja
Jak wynika z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869) dotacjami sČ podlegajČce szczególnym zasadom rozliczania Ƒrodki z budǏetu paŷstwa, budǏetu jednostek samorzČdu terytorialnego oraz
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z paŷstwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy,
odrħbnych ustaw lub umów miħdzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadaŷ publicznych.
WyróǏnia siħ trzy rodzaje dotacji: dotacje celowe (art. 127 Ufp), dotacje
przedmiotowe (art. 130 Ufp) oraz dotacje podmiotowe (art. 131 Ufp). Na gruncie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym pojħcie dotacji bez Ǐadnych dodatkowych okreƑleŷ oznacza kaǏdy z powyǏszych rodzajów dotacji.
KaǏda dotacja musi mieđ podstawħ w przepisie materialnym ustawy lub umowy
miħdzynarodowej, okreƑlajČcym przeznaczenie tych Ƒrodków. Przepisy te okreƑlajČ
przeznaczenie dotacji oraz podmioty uprawnione do ich uzyskiwania. Nie kaǏdy
przewidziany prawem rodzaj dotacji bħdzie przysųugiwaų CIS lub KIS, czy teǏ, precyzyjniej rzecz ujmujČc, podmiotom je prowadzČcym. Ustawa wyraǍnie przewiduje
zastrzeǏone dla CIS udzielanie dotacji na pierwsze wyposaǏenie oraz dotacji na
dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy (art. 8). NiewČtpliwie podmioty prowadzČce CIS i KIS mogČ ubiegađ siħ równieǏ o dotacje celowe przyznawane na zasadach ogólnych na realizacjħ zadaŷ publicznych w tych placówkach.
2. Absolwent Centrum Integracji Spoųecznej
Absolwentem CIS jest osoba, która przez okres nie krótszy niǏ 6 miesiħcy
uczestniczyųa w zajħciach w centrum integracji spoųecznej i otrzymaųa zaƑwiadczenie potwierdzajČce uczestnictwo w zajħciach i umiejħtnoƑci nabyte w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej. NaleǏy pamiħtađ, Ǐe zgodnie z przepisami osoba ta
uwaǏana jest za absolwenta CIS jedynie przez okres 6 miesiħcy od dnia zakoŷczenia
zajħđ w centrum integracji spoųecznej. Oznacza to, Ǐe po upųywie tego okresu moǏe
byđ traktowana jakby nigdy nie korzystaųa z zajħđ w Centrum.
3. Absolwent Klubu Integracji Spoųecznej
Pojħcie „absolwent klubu integracji spoųecznej” oznacza osobħ, która uczestniczyųa w klubie integracji spoųecznej przez okres nie krótszy niǏ 6 miesiħcy, posiada
waǏne zaƑwiadczenie o zakoŷczeniu uczestnictwa w KIS wydane przez podmiot prowadzČcy klub oraz zrealizowaųa postanowienia kontraktu socjalnego. Ustawa nie
okreƑla jednak okresu waǏnoƑci zaƑwiadczenia, o którym mowa w tym przepisie.
4. Organizacja pozarzČdowa
Warto zwróciđ uwagħ na róǏnicħ pomiħdzy sposobem zdefiniowania organizacji
pozarzČdowej na gruncie omawianej ustawy oraz podstawowego aktu regulujČcego
wspóųpracħ miħdzy sektorem publicznym oraz pozarzČdowym, tj. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2019 r. poz. 688). W myƑl art. 3 ust. 2 Uodppiow, organizacjami pozarzČdowymi
sČ „niebħdČce jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych lub przedsiħbiorstwami, instytutami badawczymi, bankami
i spóųkami prawa handlowego bħdČcymi paŷstwowymi lub samorzČdowymi osobami prawnymi, niedziaųajČce w celu osiČgniħcia zysku osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nieposiadajČce osobowoƑci prawnej, którym odrħbna ustawa przy11

znaje zdolnoƑđ prawnČ, w tym fundacje i stowarzyszenia”. Uodppiow w art. 3 ust. 4
wyųČcza spod stosowania przepisów dotyczČcych dziaųalnoƑci poǏytku publicznego
(w tym zlecania zadaŷ publicznych) takie organizacje jak: partie polityczne (oraz
europejskie partie polityczne), zwiČzki zawodowe, organizacje pracodawców, samorzČdy zawodowe, fundacje utworzone przez partie polityczne oraz europejskie fundacje polityczne. W praktyce podmioty te, mimo Ǐe mogČ speųniađ definicjħ organizacji pozarzČdowej na gruncie Uodppiow, nie korzystajČ z najistotniejszych instrumentów tej ustawy. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym natomiast w ogóle wyųČcza zbliǏony
charakterem krČg podmiotów z zakresu definicyjnego pojħcia „organizacja pozarzČdowa”. Partie polityczne, zwiČzki zawodowe, organizacje pracodawców, samorzČdy
zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie w ogóle nie sČ organizacjami pozarzČdowymi w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. NaleǏy takǏe zauwaǏyđ,
Ǐe ustawa ta odnosi siħ jedynie do organizacji pozarzČdowych dziaųajČcych na rzecz
osób, o których mowa w art. 1. Zatem równieǏ organizacje o innych celach statutowych (np. ekologiczne, zajmujČce siħ promocjČ turystyki itp.) nie sČ uwaǏane za organizacje pozarzČdowe w rozumieniu komentowanego przepisu.
5. Reintegracja spoųeczna i zawodowa
Komentowana ustawa wprowadziųa do porzČdku prawnego definicjħ reintegracji spoųecznej i zawodowej. Mianem reintegracji zawodowej okreƑla siħ dziaųania
majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczČcej w zajħciach
w centrum integracji spoųecznej i klubie integracji spoųecznej zdolnoƑci do samodzielnego Ƒwiadczenia pracy na rynku pracy. Przez reintegracjħ spoųecznČ rozumie
siħ natomiast dziaųania, w tym równieǏ o charakterze samopomocowym, majČce na
celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczČcej w zajħciach w centrum
integracji spoųecznej, klubie integracji spoųecznej lub zatrudnionej u pracodawcy,
umiejħtnoƑci uczestniczenia w Ǐyciu spoųecznoƑci lokalnej i peųnienia ról spoųecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
W Ƒlad za komentowanČ ustawČ pojħcia te zostaųy wpisane do szeregu innych
aktów prawnych.3 W wiħkszoƑci przypadków przepisy te bČdǍ to wprost odwoųujČ
siħ do definicji obowiČzujČcych na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, bČdǍ
teǏ uǏywajČ tych pojħđ w toǏsamym znaczeniu. Jedynie ustawa o spóųdzielniach
socjalnych wprowadza odrħbne (chođ zbliǏone) definicje obu typów reintegracji,
wskazujČc, Ǐe reintegracjČ spoųecznČ sČ dziaųania „majČce na celu odbudowanie
i podtrzymanie umiejħtnoƑci uczestniczenia w Ǐyciu spoųecznoƑci lokalnej i peųnie3

Por. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1482) – art. 62a; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869) – art. 14 ust. 7a; ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spóųdzielniach socjalnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1205) – art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoųecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) – art. 21a; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o dziaųalnoƑci
poǏytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) – art. 4 ust. 1 pkt 2; ustawa z dnia
26 paǍdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeǍwoƑci i przeciwdziaųaniu alkoholizmowi (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2277) – art. 21 ust. 1 pkt 10; ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaųaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852) – art. 4 pkt 23.
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nia ról spoųecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu”, zaƑ reintegracjČ
zawodowČ – dziaųania „majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolnoƑci do
samodzielnego Ƒwiadczenia pracy na rynku pracy”.
Zarówno reintegracjħ spoųecznČ, jak i zawodowČ definiuje siħ na gruncie obowiazujČcych przepisów poprzez wskazywanie celów tych dziaųaŷ.4 Sprzyja to uznawaniu za reintegracjħ szerokiego spektrum potencjalnych dziaųaŷ faktycznych, które mogČ prowadziđ do osiČgania wyznaczonych przez ustawodawcħ efektów. _cisųe
wyznaczenie katalogu dziaųaŷ reintegracyjnych nie pozawalaųoby na indywidualizacjħ doboru sposobów dziaųania do potrzeb poszczególnych podopiecznych.
6. _wiadczenie integracyjne
_wiadczenie integracyjne to Ƒwiadczenie pieniħǏne wypųacane przez urzħdy
pracy ze Ƒrodków Funduszu Pracy uczestnikowi CIS w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Jego wysokoƑđ i zasady wypųacania okreƑla art. 15
komentowanej ustawy.
7. Uczestnik
Jak wynika z definicji zamieszczonej w sųowniczku zawartym w art. 2 pojħcie
„uczestnik” oznacza osobħ uczestniczČcČ w zajħciach w centrum integracji spoųecznej
w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. JednoczeƑnie ustawa
posųuguje siħ tym terminem niekonsekwentnie, bowiem art. 18 ust. 5 ustawy, stanowiČcy, Ǐe „okres uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest ustalany indywidualnie z kaǏdym z uczestników” dotyczy niewČtpliwe osób, które biorČ udziaų w zajħciach
w klubie integracji spoųecznej, nie zaƑ w centrum integracji spoųecznej.
8. Zatrudnienie wspierane
Zatrudnienie wspierane to udzielanie wsparcia o charakterze doradczym
i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu aktywnoƑci zawodowej
umoǏliwiajČcej podjħcie zatrudnienia, prac spoųecznie uǏytecznych w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaųoǏenie lub przystČpienie do spóųdzielni socjalnej lub podjħcie dziaųalnoƑci gospodarczej. Szerzej na
ten temat w komentarzu do art. 15b.
9. Zasiųek dla bezrobotnych
Zasiųek dla bezrobotnych oznacza na gruncie komentowanej ustawy zasiųek dla
bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482),
a wiħc jedynie ten zasiųek, który pobierany jest w okresie pierwszych 90 dni posiada4

R. Szarfenberg, „Reintegracja spoųeczna w spóųdzielczoƑci socjalnej: pojħcia i pomiar – ekspertyza”, 2015 r. , http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ss_ekspertyza2.pdf , dostħp. 4.10.2019 r. str. 5 oraz
R. Szarfenberg, „Ekspertyza zawierajČca zestawienie porównujČce róǏne rozwiČzania w zakresie
przyjħtych pojħđ reintegracji spoųecznej i zawodowej, integracji spoųecznej i zawodowej oraz
rehabilitacji spoųecznej i zawodowej, proponowane warianty oraz rekomendacje do dalszych prac
legislacyjnych i programowych“, 2018, niepublikowana, str. 7–9.
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nia prawa do zasiųku, tj. od dnia zarejestrowania siħ w powiatowym urzħdzie pracy.
Fakt pobierania przez bezrobotnego zasiųku dla bezrobotnych po tym okresie (a wiħc
zasiųku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pobieranym w niǏszej niǏ pierwotna wysokoƑci) nie ma zatem
znaczenia dla stosowania przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Rozdziaų 2.
Zasady tworzenia centrum integracji spoųecznej
Art. 3. 1. Centrum integracji spoųecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegracjħ zawodowČ i spoųecznČ przez nastħpujČce usųugi:
1) ksztaųcenie umiejħtnoƑci pozwalajČcych na peųnienie ról spoųecznych i osiČganie
pozycji spoųecznych dostħpnych osobom niepodlegajČcym wykluczeniu spoųecznemu;
2) nabywanie umiejħtnoƑci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyǏszanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukħ planowania Ǐycia i zaspokajania potrzeb wųasnym staraniem, zwųaszcza
przez moǏliwoƑđ osiČgniħcia wųasnych dochodów przez zatrudnienie lub dziaųalnoƑđ
gospodarczČ;
4) uczenie umiejħtnoƑci racjonalnego gospodarowania posiadanymi Ƒrodkami
pieniħǏnymi.
2. Centrum, na zasadach okreƑlonych w ustawie, moǏe byđ tworzone przez:
1) jednostkħ samorzČdu terytorialnego w formie:
a) jednostki budǏetowej,
b) samorzČdowego zakųadu budǏetowego;
2) organizacjħ pozarzČdowČ;
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450,
650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), z zastrzeǏeniem, Ǐe w przypadku spóųdzielni
socjalnych Centrum mogČ tworzyđ spóųdzielnie zakųadane przez podmioty, o których
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spóųdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1205)
– zwane dalej „instytucjami tworzČcymi”.
3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
4. Centrum utworzone przez organizacjħ pozarzČdowČ dziaųa w formie jednostki
wyodrħbnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajČcy naleǏytČ identyfikacjħ pod wzglħdem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umoǏliwiajČcym okreƑlenie
przychodów, kosztów i wyników, z uwzglħdnieniem przepisów o rachunkowoƑci.
1. Formy reintegracji zawodowej i spoųecznej
Zgodnie z definicjČ reintegracji zawodowej wskazanČ w art. 2 pkt 4, oznacza
ona dziaųania majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczČcej
w zajħciach w centrum integracji spoųecznej i klubie integracji spoųecznej zdolnoƑci
do samodzielnego Ƒwiadczenia pracy na rynku pracy. ReintegracjČ spoųecznČ sČ zaƑ,
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w myƑl art. 2 pkt 5, dziaųania majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejħtnoƑci uczestniczenia w Ǐyciu spoųecznoƑci lokalnej i peųnienia ról spoųecznych
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
Art. 3 ust. 1 doprecyzowuje, jakie formy reintegracji majČ byđ wykonywane
w CIS. Katalog tych form zostaų skonstruowany jako zamkniħty. JednoczeƑnie usųugi
te, (podobnie jak sama reintegracja), zostaųy wyróǏnione w zasadzie przez pryzmat
celów, którym majČ one odpowiadađ, a nie przez szczegóųowe okreƑlenie dziaųaŷ,
jakie CIS ma podejmowađ wobec swoich uczestników. Pozwala to na relatywnie
duǏČ swobodħ CIS w doborze metod rozwijania umiejħtnoƑci i kompetencji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1–4. Ustawodawca wyszedų bowiem z zaųoǏenia, Ǐe dziaųania te powinny byđ dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników. StČd
teǏ formalnie zamkniħty katalog w praktyce otwiera siħ na wszelkie usųugi, które
pozwalajČ nabyđ i rozwijađ umiejħtnoƑci i kompetencje wymienione w przepisie.
2. Instytucje tworzČce CIS
Centrum moǏe byđ tworzone przez wybrane podmioty sektora publicznego (samorzČdowego) oraz obywatelskiego (pozarzČdowego). Katalog podmiotów uprawnionych do prowadzenia CIS jest zamkniħty. W pierwszej grupie znalazųy siħ jednostki
samorzČdu terytorialnego, a wiħc gminy, powiaty, samorzČd województwa (chođ
w praktyce centra sČ tworzone gųównie przez gminy). W drugiej grupie zaƑ: organizacje pozarzČdowe (w rozumieniu art. 2 pkt 2 komentowanej ustawy) oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego
i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaųajČce na podstawie
przepisów o stosunku Paŷstwa do KoƑcioųa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz spóųdzielnie socjalne). Ustawa zastrzega, Ǐe jeƑli chodzi o spóųdzielnie socjalne,
to centra mogČ tworzyđ spóųdzielnie zakųadane przez podmioty, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spóųdzielniach socjalnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1205). Chodzi o organizacje pozarzČdowe w rozumieniu przepisów o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorzČdu terytorialnego oraz koƑcielne osoby prawne. Nie kaǏda spóųdzielnia socjalna ma zatem
prawo zaųoǏyđ CIS, a jedynie spóųdzielnia socjalna osób prawnych.
Warto zwróciđ uwagħ na ewolucjħ katalogu instytucji tworzČcych CIS. PoczČtkowo spoƑród podmiotów niepublicznych tylko organizacje posiadajČce status poǏytku publicznego byųy uprawnione do zakųadania centrów. Nastħpnie w 2004 r.
otwarto tħ moǏliwoƑđ dla pozostaųych organizacji pozarzČdowych.5 Spóųdzielnie
socjalne, chođ tylko wybrane, wpisano do katalogu uprawnionych podmiotów dopiero w roku 2011.6 RównieǏ CIS samorzČdowe mogųy byđ aǏ do 2010 r. tworzone
jedynie na poziomie gminnym.7

5

6

7

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99,
poz. 1001).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1211).
Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1020).
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3. Formy organizacyjne CIS
Typ instytucji tworzČcej determinuje formħ organizacyjnČ centrum integracji
spoųecznej. Jednostka samorzČdu terytorialnego powoųujČc Centrum okreƑla jego statut zawierajČcy zasady funkcjonowania CIS, a nastħpnie rada gminy/miasta/powiatu
podejmuje uchwaųħ o powoųaniu jednostki organizacyjnej. Jednostki samorzČdu
terytorialnego powoųujČc centra majČ do wyboru formħ jednostki budǏetowej lub
samorzČdowego zakųadu budǏetowego. Jednostkami budǏetowymi, zgodnie z art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sČ jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadajČce osobowoƑci prawnej, czyli
w stosunkach cywilnoprawnych dziaųajČ w imieniu i na rzecz wųaƑciwej Jst. PokrywajČ one swoje wydatki bezpoƑrednio z budǏetu, a pobrane dochody odprowadzajČ na rachunek budǏetu jednostki samorzČdu terytorialnego.
Zgodnie z art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych, zadania wųasne samorzČdu w zakresie m.in. reintegracji zawodowej i spoųecznej mogČ byđ wykonywane
przez samorzČdowe zakųady budǏetowe, które odpųatnie wykonujČ zadania pokrywajČc koszty swojej dziaųalnoƑci z przychodów wųasnych. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza, aby zakųady otrzymywaųy z budǏetu Jst dotacje przedmiotowe,
celowe na zadania bieǏČce i realizacje inwestycji, a w ƑciƑle okreƑlonych przypadkach takǏe dotacje podmiotowe (art. 15 ust. 3 Ufp).
W przypadku podmiotów sektora pozarzČdowego wymagane jest utworzenie
CIS jako jednostki wyodrħbnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajČcy naleǏytČ identyfikacjħ pod wzglħdem organizacyjnym i finansowym, w stopniu
umoǏliwiajČcym okreƑlenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzglħdnieniem przepisów o rachunkowoƑci. Podmioty uprawnione do zaųoǏenia CIS okreƑlajČ jego statut, a nastħpnie podejmujČ uchwaųħ walnego zgromadzenia bČdǍ zarzČdu organizacji o prowadzeniu dziaųalnoƑci w formie CIS.
TakǏe i w tym przypadku CIS nie jest niezaleǏnym od instytucji tworzČcej bytem
prawnym i to ona jest w obrocie cywilnoprawnym stronČ stosunków prawnych
dotyczČcych CIS. Poprawnie skonstruowana komparycja umowy cywilnoprawnej
z CIS pozarzČdowym, na przykųadzie Centrum tworzonego przez fundacjħ powinna
wskazywađ tħ stronħ w sposób nastħpujČcy:
ͣhŵŽǁĂǌĚŶŝĂ͙;ĚĂƚĂͿ
ǌĂǁĂƌƚĂǁ͙;ŵŝĞũƐĐŽǁŽƑđͿƉŽŵŝħĚǌǇ͗
ϭ͘ &ƵŶĚĂĐũČ y ǌ ƐŝĞĚǌŝďČ ǁ ͙͕ ƌĞƉƌĞǌĞŶƚŽǁĂŶČ ƉƌǌĞǌ ͙͕ ;ĞǁĞŶƚƵĂůŶŝĞ ǌ ĚŽƉŝͲ
ƐŬŝĞŵͣƉƌŽǁĂĚǌČĐČĞŶƚƌƵŵ/ŶƚĞŐƌĂĐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũz͕͟ƵŵŽǁĂŶŝĞƉŽǁŝŶŶĂ
ďǇđũĞĚŶĂŬŽŬƌĞƑůŽŶĂũĂŬŽǌĂǁĂƌƚĂƉƌǌĞǌĞŶƚƌƵŵ/ŶƚĞŐƌĂĐũŝ^ƉŽųĞĐǌŶĞũ͊Ϳ
Ă
Ϯ͘ ͙;ŽŬƌĞƑůĞŶŝĞĚƌƵŐŝĞũƐƚƌŽŶǇƵŵŽǁǇͿ͟
Art. 4. 1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworzČca skųada do
wojewody wųaƑciwego ze wzglħdu na siedzibħ Centrum.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierađ:
1) nazwħ instytucji tworzČcej Centrum;
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2) informacjħ o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie
rozpoczħcia dziaųalnoƑci;
3) przewidywanČ liczbħ uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników
Centrum bħdzie Ƒwiadczyđ usųugi;
4) planowany rodzaj dziaųalnoƑci wytwórczej, handlowej lub usųugowej;
5) program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej
i spoųecznej;
6) przewidywanČ liczbħ pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
6a) planowane rodzaje umów o pracħ pracowników Centrum i ich wymiar czasu
pracy;
7) dane o organizacji i systemie zajħđ w Centrum;
8) dane o zakųadanych efektach dziaųania Centrum, w tym planowanČ liczbħ osób
do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyǏszenia kwalifikacji, planowanČ liczbħ osób, którym uczestniczenie w zajħciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogČ w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych
w przepisach prawa pracy lub w podjħciu dziaųalnoƑci gospodarczej, planowanČ liczbħ osób usamodzielnionych ekonomicznie;
9) dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów dziaųalnoƑci
Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spoųecznej;
10) dane o wysokoƑci zasobów wųasnych instytucji tworzČcej poniesionych na
utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a takǏe o przewidywanym udziale wųasnym w finansowaniu dziaųalnoƑci Centrum;
11) dane o innych Ǎródųach finansowania dziaųalnoƑci Centrum, w tym ze Ƒrodków okreƑlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiČzywania problemów
uzaleǏnieŷ oraz przeciwdziaųania wykluczeniu spoųecznemu;
12) projekt regulaminu Centrum;
13) kopiħ dokumentu potwierdzajČcego tytuų prawny do nieruchomoƑci, w której
ma funkcjonowađ Centrum;
14) opiniħ starosty o potrzebie powoųania Centrum na terenie podlegųego mu
powiatu, z wyųČczeniem wniosku skųadanego przez powiat;
15) akt powoųania Centrum, w przypadku powoųania Centrum przez jednostkħ
samorzČdu terytorialnego.
Wniosek o nadanie statusu CIS
Wniosek o przyznanie statusu CIS dotyczyđ moǏe zarówno jednostek organizacyjnych juǏ istniejČcych w dacie zųoǏenia wniosku, jak i jednostek organizacyjnych
dopiero tworzonych (co dotyczy zwųaszcza centrów powoųywanych przez jednostki
samorzČdu terytorialnego). Literalnie nie jest to bowiem wniosek o zgodħ na utworzenie tego typu jednostki, ale o potwierdzenie, Ǐe speųnia ona okreƑlone w ustawie
wymogi oraz odpowiada na zapotrzebowanie na usųugi CIS w danym powiecie.
PoniewaǏ status Centrum nadawany jest na czas oznaczony, tj. na okres 5 lat,
naleǏy przyjČđ, Ǐe kolejne wnioski dotyczyđ mogČ jednostki organizacyjnej juǏ istniejČcej, a nieposiadajČcej statusu (problematyka przedųuǏenia posiadanego statusu
opisana jest odrħbnie, w dalszej czħƑci komentarza).
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Warto zauwaǏyđ, Ǐe zųoǏenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 moǏe byđ
konieczne w przypadku jednostki organizacyjnej, która utraciųa status CIS, np. wskutek upųywu terminu waǏnoƑci decyzji, która nie musi byđ toǏsama z likwidacjČ jednostki organizacyjnej. W tych bowiem przypadkach nie ma mowy o uregulowanym
w art. 5a przedųuǏeniu statusu, które zakųada ciČgųoƑđ jego posiadania, ale o jego
ponownym nadaniu.
Wreszcie zauwaǏyđ naleǏy, Ǐe organizacja pozarzČdowa moǏe przecieǏ prowadziđ dziaųalnoƑđ w zakresie reintegracji spoųecznej i zawodowej obejmujČcČ dziaųania, o których mowa art. 3 ust. 1, takǏe nie posiadajČc statusu Centrum. Brak tego
statusu uniemoǏliwia jedynie korzystanie z przewidzianych dla tych jednostek rozwiČzaŷ instytucjonalnych w zakresie wspóųpracy z samorzČdem.
Dlatego teǏ, nie da siħ wykluczyđ, Ǐe o nadanie statusu CIS bħdzie ubiegađ siħ
instytucja tworzČca, która posiada juǏ wyodrħbnionČ jednostkħ realizujČcČ dziaųalnoƑđ, dla jakiej powoųywane sČ CIS.
Chođ zatem komentowany przepis zawiera elementy wskazujČce raczej na nadawanie statusu nowym jednostkom organizacyjnym (np. obowiČzek przedstawiania projektu regulaminu Centrum a nie regulaminu obowiČzujČcego), to naleǏy
interpretowađ go w ten sposób, Ǐe moǏe byđ stosowany takǏe w odniesieniu do juǏ
dziaųajČcych. Art. 5a ustawy wyraǍnie wskazuje na moǏliwoƑđ przedųuǏenia statusu,
stanowiČc, Ǐe wniosek o przedųuǏenie statusu ma zawierađ dane, o których mowa
w art. 4 ust. 2, a wiħc te same, które zgųaszane sČ przy nadawaniu statusu po raz
pierwszy. Zatem ustawodawca nie tylko nie wyklucza, ale wrħcz na gruncie art. 5a
nakazuje stosowanie przepisów z pozoru odnoszČcych siħ do nowych jednostek,
takǏe do instytucji juǏ wczeƑniej dziaųajČcych (przedųuǏenie statusu z istoty rzeczy
nie moǏe dotyczyđ jednostek nowo tworzonych). Co za tym idzie, nie moǏna z samego brzmienia przepisu art. 4 ust. 2 wywodziđ, Ǐe wniosku nie moǏe skųadađ instytucja tworzČca, która danČ jednostkħ organizacyjnČ juǏ utworzyųa i prowadziųa.
Utworzenie danej jednostki organizacyjnej i nadanie jej statusu CIS to przecieǏ dwa
odrħbne zdarzenia prawne, dokonywane zresztČ przez odrħbne podmioty (instytucjħ tworzČcČ i wojewodħ). Nawet w przypadku CIS nowo tworzonych.
W sytuacji skųadania wniosku na lata kolejne dotyczČcego CIS dziaųajČcego juǏ
uprzednio, podobnie jak w przypadku wniosku o przedųuǏenie statusu, powinien on
zawierađ nie tyle opis dotychczasowego dorobku, lecz plany dziaųania na nastħpne
lata. JednoczeƑnie za brak formalny takiego wniosku nie powinno byđ w Ǐadnym
razie uznane np. doųČczenie do wniosku o nadania statusu CIS regulaminu, który
wszedų juǏ w Ǐycie (a wiħc wyszedų poza fazħ projektu), jeǏeli wnioskodawca deklaruje, Ǐe bħdzie on obowiČzywaų w niezmienionym ksztaųcie w kolejnym okresie
dziaųania CIS.
Art. 5. 1. Status Centrum nadaje wojewoda wųaƑciwy ze wzglħdu na miejsce
funkcjonowania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku,
o którym mowa w art. 4.
2. Status Centrum nadaje siħ na okres 5 lat.
3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
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4. Centrum jest obowiČzane:
1) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
2) przedstawiađ corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia 31 marca, wojewodzie oraz
jednostkom i podmiotom przyznajČcym dotacje Centrum, a takǏe instytucji tworzČcej
sprawozdanie zawierajČce rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji
zawodowej i spoųecznej, a takǏe preliminarz wydatków i przychodów na rok bieǏČcy
zwiČzanych z wykonywaniem usųug, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz informacjħ
o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4.
5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadaų status
Centrum. Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.
5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2.
6. Minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego okreƑli, w drodze
rozporzČdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierajČcego
dane dotyczČce:
1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2) liczby uczestników, z uwzglħdnieniem podziaųu na grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2;
3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4) liczby uczestników objħtych reintegracjČ zawodowČ i spoųecznČ;
5) usųug kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej;
6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzglħdnieniem przyznanych dotacji, wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych i premii motywacyjnych;
7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bieǏČcy, kierujČc siħ potrzebČ
ujednolicenia elementów sprawozdawczych.
7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia 30 kwietnia danego
roku, ministrowi wųaƑciwemu do spraw zabezpieczenia spoųecznego sprawozdanie
zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2.
1. Nadanie statusu Centrum Integracji Spoųecznej
W myƑl art. 5, status CIS nadawany jest przez wojewodħ wųaƑciwego ze wzglħdu na miejsce funkcjonowania Centrum w drodze decyzji administracyjnej na okres
5 lat. NaleǏy uznađ, Ǐe dotyczy to takǏe odmowy nadania statusu Centrum. Zgodnie
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postħpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), organ administracji publicznej zaųatwia sprawħ
przez wydanie decyzji, chyba Ǐe przepisy Kodeksu stanowiČ inaczej. Decyzje rozstrzygajČ sprawħ co do jej istoty w caųoƑci lub w czħƑci albo w inny sposób koŷczČ
sprawħ w danej instancji. Istnieje zatem na gruncie prawa administracyjnego domniemanie zaųatwiania sprawy w formie decyzji8 (np. wyrok WSA we Wrocųawiu
z 31.08.1984 r., SA/Wr 430/84; wyrok NSA z 5.01.2007 r., I OSK 568/06; wyrok NSA
8

M. Dyl [w:] red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska „Kodeks postħpowania administracyjnego.
Komentarz”, CH Beck, Beck Online Komentarze, wydanie 26, 2018, Legalis (dostħp: 10. paǍdziernika 2019, g. 17.30).
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z 3.07.2013 r., I OSK 2210/12; wyrok WSA w Gdaŷsku z 28.08.2014 r., III SAB/Gd
66/14). WyųČczenie formy decyzji administracyjnej dla zaųatwiania okreƑlonych indywidualnych spraw administracyjnych musi byđ jednoznaczne, nie moǏna go domniemywađ (tak np. wyrok WSA w Warszawie z 13.02.2007 r., VI SA/Wa 2106/06).
Wydanie decyzji stanowi zatem rozstrzygniħcie sprawy, ksztaųtujČce sytuacjħ prawnČ strony. NiewČtpliwie równieǏ odmowa nadania statusu CIS powinna byđ dokonana w formie decyzji administracyjnej. Odmienna interpretacja ograniczaųaby prawo do zakwestionowania niekorzystnego dla wnioskodawcy rozstrzygniħcia przed
sČdem administracyjnym.
Postħpowanie w sprawie nadania statusu CIS wszczynane jest na wniosek instytucji tworzČcej Centrum. DatČ wszczħcia postħpowania jest dzieŷ dorħczenia wojewodzie wniosku, co wynika z art. 61 § 3 Kodeksu postħpowania administracyjnego. JeǏeli wniosek nie speųnia wymagaŷ okreƑlonych w art. 4 ustawy o zatrudnieniu
socjalnym, wojewoda wzywa wnoszČcego do usuniħcia braków w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niǏ siedem dni, pouczajČc, Ǐe nieusuniħcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64§ 2 Kpa).
NaleǏy pamiħtađ, Ǐe koniecznoƑđ dokonania wezwania do usuniħcia braków
przez wnioskodawcħ rodzi skutek, o którym mowa w art. 35 § 5 Kpa. Jako opóǍnienie spowodowane z winy strony nastħpuje wstrzymanie biegu terminu na wydanie
decyzji w przedmiocie nadania statusu CIS.
Przyznanie w formie decyzji statusu CIS jest równoznaczne z wpisem do prowadzonego przez wojewodħ rejestru jednostek organizacyjnych, którym nadano
status Centrum.
2. SprawozdawczoƑđ
Centrum obowiČzane jest corocznie, nie póǍniej jednak niǏ do dnia 31 marca,
przedstawiđ:
1) wojewodzie;
2) jednostkom i podmiotom przyznajČcym dotacjħ;
3) instytucji tworzČcej
sprawozdanie zawierajČce:
1) rozliczenie dotacji;
2) osiČgniħte efekty reintegracji zawodowej i spoųecznej;
3) zestawienie planowanych dochodów i wydatków zwiČzanych z realizacjČ
usųug, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy;
4) informacjħ o ewentualnych zmianach danych zawartych we wniosku o nadanie statusu Centrum.
Wzór tego sprawozdania zostaų okreƑlony w rozporzČdzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spoųecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie okreƑlenia wzoru
sprawozdania Centrum Integracji Spoųecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 97)9. Skųadanie
sprawozdaŷ odbywa siħ poprzez, udostħpnionČ w 2014 r. na stronie internetowej
9

ZaųČcznik nr 2 do Komentarza.

20

urzħdu obsųugujČcego ministra wųaƑciwego ds. zabezpieczenia spoųecznego, CentralnČ Aplikacjħ StatystycznČ integrujČcČ procesy sprawozdawcze w obszarze zabezpieczenia spoųecznego, w tym pomocy spoųecznej i zatrudnienia socjalnego.
Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach CIS, wojewoda przekazuje ministrowi do spraw zabezpieczenia spoųecznego sprawozdanie zbiorcze do
dnia 30 kwietnia kaǏdego roku.
Art. 5a. Wojewoda, na wniosek instytucji tworzČcej, moǏe wydađ decyzjħ o przedųuǏeniu statusu Centrum na okres, o którym mowa w art. 5 ust. 2, biorČc pod uwagħ
przedstawiane sprawozdanie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, z 3 ostatnich lat.
Wniosek powinien zawierađ dane, o których mowa w art. 4 ust. 2.
PrzedųuǏenie posiadania statusu CIS
Decyzja administracyjna w przedmiocie przedųuǏenia posiadania przez danČ jednostkħ organizacyjnČ statusu Centrum jest wydawana na wniosek podmiotu prowadzČcego CIS, skųadany w okresie posiadania przez tħ jednostkħ statusu. „PrzedųuǏenie” wiČǏe siħ z zachowaniem ciČgųoƑci posiadania statusu.
Ustawa nie wprowadza Ǐadnego ograniczenia co do liczby moǏliwych przedųuǏeŷ, natomiast kaǏdorazowo decyzja dotyczy posiadania przez jednostkħ statusu
Centrum przez kolejne 5 lat od dnia nastħpujČcego po utracie statusu nadanego
poprzedniČ decyzjČ.
JeǏeli wniosek wpųynČų do wojewody przed wygaƑniħciem poprzedniej decyzji
w przedmiocie statusu, czyli w czasie wųaƑciwym dla wydania rozstrzygniħcia, lecz
z uwagi na przewlekųoƑđ postħpowania organu zostaų rozpoznany juǏ po tym terminie, to mimo wszystko organ powinien wydađ decyzjħ o przedųuǏeniu statusu,
z której wynikađ bħdzie ciČgųoƑđ jego posiadania. NiezaleǏnie od daty wydania takiej
decyzji, decyzja o przedųuǏeniu powinna wskazywađ na okres poczČwszy od dnia
nastħpujČcego po upųywie terminu waǏnoƑci poprzedniej decyzji nadajČcej status.
Wnioskodawca nie moǏe bowiem ponosiđ negatywnych konsekwencji uchybienia
przez organ terminowi zaųatwienia sprawy. JednoczeƑnie wskazane jest, aby wniosek o przedųuǏenie posiadania statusu skųadany byų nie w ostatnim dniu obowiČzywania poprzedniej decyzji, lecz odpowiednio wczeƑniej, w czasie umoǏliwiajČcym
organowi faktyczne rozpoznanie sprawy w terminie wynikajČcym z art. 35 Kpa.
W sytuacji, gdy wniosek skųadany jest juǏ po utracie poprzednio nadanego statusu, wųaƑciwym sposobem procedowania wydaje siħ postħpowanie w przedmiocie
nadania go na nowo, okreƑlone w art. 5. WiČǏe siħ to jednak z przerwaniem ciČgųoƑci posiadania statusu.
Wniosek o przedųuǏenie statusu CIS powinien zawierađ dane, o których mowa
w art. 4 ust. 2 ustawy. Z uwagi na fakt, Ǐe przywoųany przepis zawiera elementy
charakterystyczne dla jednostek organizacyjnych dopiero tworzonych (np. planowana data rozpoczħcia dziaųalnoƑci), mimo braku wskazania w ustawie wprost, Ǐe
art. 4 ust. 2 stosowany ma byđ odpowiednio, wydaje siħ, Ǐe przepisy te naleǏy stosowađ z uwzglħdnieniem specyfiki podmiotu juǏ dziaųajČcego. Szerzej na ten temat
w komentarzu do art. 4.
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Art. 6. 1. W przypadku nierealizowania przez Centrum zaųoǏeŷ przyjħtych we
wniosku, o którym mowa w art. 4, w stopniu uniemoǏliwiajČcym wykonywanie usųug
okreƑlonych w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawidųowoƑci rozliczeŷ finansowych przewidzianych ustawČ, majČcych wpųyw na wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzjħ o utracie statusu Centrum z urzħdu lub na wniosek marszaųka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznajČcych dotacje Centrum lub
instytucji tworzČcej Centrum.
2. W przypadku likwidacji instytucji tworzČcej Centrum wojewoda wydaje decyzjħ o utracie statusu Centrum, z zastrzeǏeniem ust. 4.
3. W przypadku wydania decyzji o utracie statusu Centrum niewykorzystane
Ƒrodki finansowe pochodzČce z dotacji podlegajČ zwrotowi do jednostek, które
udzieliųy dotacji, w wysokoƑci proporcjonalnej do wysokoƑci udzielonej dotacji.
4. W przypadku gdy instytucja tworzČca, bħdČca organizacjČ pozarzČdowČ, ulega
likwidacji, prawa i obowiČzki tej instytucji moǏe przejČđ gmina wųaƑciwa ze wzglħdu
na siedzibħ Centrum. Przepis ust. 3 stosuje siħ odpowiednio.
Przesųanki pozbawienia statusu CIS
Decyzja o utracie statusu Centrum jest wydawana w trzech przypadkach:
1) nierealizowania przez Centrum zaųoǏeŷ przyjħtych we wniosku o przyznanie statusu Centrum w stopniu uniemoǏliwiajČcym wykonywanie usųug okreƑlonych
w art. 3;
2) stwierdzenia nieprawidųowoƑci rozliczeŷ finansowych przewidzianych ustawČ, majČcych wpųyw na wynik finansowy;
3) likwidacji instytucji tworzČcej Centrum, o ile prowadzenia tej jednostki nie
podejmie siħ gmina.
Pierwsza sytuacja dotyczy niezgodnoƑci dziaųalnoƑci Centrum z wnioskiem. Trzeba podkreƑliđ, Ǐe nie chodzi jednak o kaǏdČ niezgodnoƑđ, a jedynie takČ, która uniemoǏliwia wykonywanie usųug okreƑlonych w art. 3 ust 1. W przepisie tym z kolei mowa o takich dziaųaniach, jak:
1) ksztaųcenie umiejħtnoƑci pozwalajČcych na peųnienie ról spoųecznych i osiČganie pozycji spoųecznych dostħpnych osobom niepodlegajČcym wykluczeniu spoųecznemu;
2) nabywanie umiejħtnoƑci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyǏszanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukħ planowania Ǐycia i zaspokajania potrzeb wųasnym staraniem, zwųaszcza przez moǏliwoƑđ osiČgniħcia wųasnych dochodów przez zatrudnienie lub dziaųalnoƑđ gospodarczČ;
4) uczenie umiejħtnoƑci racjonalnego gospodarowania posiadanymi Ƒrodkami
pieniħǏnymi.
Chođ decyzja o pozbawieniu danej jednostki organizacyjnej statusu CIS jest
wydawana przez wojewodħ obligatoryjnie w przypadku zaistnienia ustawowych
przesųanek (uǏycie zwrotu „wydaje” a nie „moǏe wydađ”), to w praktyce samo
stwierdzenie zaistnienia przesųanki pierwszej ma w duǏej mierze charakter ocenny.
Organ musi bowiem nie tylko stwierdziđ, Ǐe doszųo do nierealizowania przez Cen22

trum zaųoǏeŷ, ale nadto, Ǐe fakt ten uniemoǏliwia Ƒwiadczenie wskazanych w przepisie usųug. JednoczeƑnie wykazanie w decyzji niemoǏliwoƑci prowadzenia przez CIS
usųug, doƑđ ogólnie przecieǏ okreƑlonych na gruncie art. 3, wydaje siħ trudne. Organ
z ostroǏnoƑciČ powinien podchodziđ do stosowania tej przesųanki utraty statusu
Centrum. Jak siħ wydaje, moǏe ona byđ stwierdzona przede wszystkim w sytuacji,
gdy usųugi okreƑlone w art. 3 nie sČ w ogóle wykonywane (wtedy bowiem niemoǏliwoƑđ ich realizowania da siħ uzasadniđ na gruncie stanu faktycznego) i wynika to
z niezrealizowania zaųoǏeŷ przyjħtych we wniosku o przyznanie statusu Centrum.
ZaųoǏeniami zawartymi we wniosku, których niezrealizowanie moǏe doprowadziđ do niemoǏnoƑci Ƒwiadczenia usųug mogČ byđ niemal wszystkie informacje,
o których mowa w art. 4 ust. 2. Nie dotyczy to jednak informacji majČcych jedynie
formalne znaczenie takich jak: nazwa, czy lokal prowadzenia dziaųalnoƑci (jeǏeli
dalej znajduje siħ w tej samej jednostce samorzČdu terytorialnego). W ich wypadku
trudno byųoby bowiem uzasadniađ niemoǏnoƑđ Ƒwiadczenia przez CIS usųug. NaleǏy
pamiħtađ, Ǐe nie kaǏde odstħpstwo od przyjħtych we wniosku zaųoǏeŷ, nawet tych
o ƐƚƌŝĐƚĞ merytorycznym charakterze, uniemoǏliwia wykonywanie zadaŷ przez Centrum.
DrugČ przesųankČ pozbawienia Centrum statusu jest stwierdzenie nieprawidųowoƑci rozliczeŷ finansowych przewidzianych ustawČ, majČcych wpųyw na wynik
finansowy. Przesųankħ tħ naleǏy badađ w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowoƑci. Ma ona bardziej jednoznaczny charakter niǏ przesųanka omówiona powyǏej
i moǏe wystČpiđ samodzielnie. A zatem nawet CIS w peųni realizujČce swoje zaųoǏenia co do prowadzonej dziaųalnoƑci moǏe byđ pozbawione statusu z uwagi na nieprawidųowoƑci natury finansowej.
Co do trzeciej z przesųanek pozbawienia statusu CIS, tj. w przypadku postħpowania w przedmiocie pozbawienia Centrum statusu z uwagi na likwidacjħ tworzČcej
je instytucji, zasadnym jest, aby wojewoda zwrócių siħ do gminy miejsca siedziby Centrum z zapytaniem, czy zamierza skorzystađ z moǏliwoƑci, o której mowa
w art. 6 ust. 4, tj. przejħcia praw i obowiČzków likwidowanej jednostki.
Art. 6a. W postħpowaniu administracyjnym dotyczČcym wydawania decyzji o nadaniu, przedųuǏeniu lub utracie statusu Centrum organem wyǏszego stopnia jest
minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
Organ odwoųawczy w postħpowaniu o pozbawienie statusu CIS
Art. 6a na pozór moǏe wydawađ siħ przepisem zbħdnym. Zgodnie z art. 17 pkt 2
Kodeksu postħpowania administracyjnego, organami wyǏszego stopnia w stosunku
do wojewodów sČ bowiem wųaƑciwi w sprawie ministrowie. Skoro art. 6b przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów Kpa, to art. 6a powtarzaųby normħ juǏ istniejČcČ. Jak siħ jednak wydaje celem przepisu jest ustawowe doprecyzowanie, który
z ministrów jest wųaƑciwy w tego typu sprawach. Z ustawy z dnia 4 wrzeƑnia 1997 r.
o dziaųach administracji rzČdowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945) wynika, Ǐe zbliǏone do
siebie tematycznie problematyki naleǏČ do dwóch odrħbnych dziaųów administracji
rzČdowej, tj. dziaųów: „praca” oraz „zabezpieczenie spoųeczne”. Zgodnie z art. 31
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dziaų „zabezpieczenie spoųeczne” obejmuje m.in. sprawy: rehabilitacji spoųecznej
i zawodowej osób niepeųnosprawnych oraz ekonomii spoųecznej (do której to problematyki zalicza siħ CIS). Z kolei w zakres dziaųu „praca”, jak stanowi art. 21 ww.
ustawy wchodzČ m.in. sprawy zatrudnienia i przeciwdziaųania bezrobociu.
Co prawda, oba dziaųy znajdujČ siħ zwykle w kompetencjach tego samego organu (obecnie jest to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej), jednak nie da
siħ wykluczyđ, Ǐe problematyka ta mogųaby zostađ rozdzielona pomiħdzy róǏnych
ministrów, co miaųo miejsce juǏ w przeszųoƑci.10 W tej sytuacji mogųaby pojawiđ siħ
wČtpliwoƑđ, który z nich byųby wųaƑciwy dla rozstrzygania odwoųaŷ od decyzji wojewodów.
Art. 6b. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczČcych nadania statusu
Centrum stosuje siħ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postħpowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r.
poz. 60).
W kontekƑcie stosowania art. 6b, warto objaƑniđ, co oznacza odpowiednie stosowanie przepisów. Jak wynika np. z wyroku SČdu NajwyǏszego z dnia 15 lutego
2008 r., (I CSK 357/07): „W literaturze i orzecznictwie nie budzi wČtpliwoƑci, Ǐe
odpowiednie stosowanie przepisów prawa oznacza bČdǍ stosowanie odnoƑnych
przepisów bez Ǐadnych zmian do innego zakresu odniesienia, bČdǍ stosowanie ich
z pewnymi zmianami, bČdǍ teǏ niestosowanie tych przepisów do innego zakresu
odniesienia” (por. m.in. uchwaųa SČdu NajwyǏszego z dnia 23 sierpnia 2006 r.,
III CZP 56/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 43). Odpowiednie stosowanie przepisów oznacza bČdǍ stosowanie ich wprost, bČdǍ z modyfikacjami (wyrok WSA w Kielcach
z dnia 21 marca 2013 r., II SA/Ke 119/13). Niestosowanie przepisów dotyczy tych
unormowaŷ stosowanego odpowiednio aktu, które byųyby bezprzedmiotowe lub
sprzeczne z przepisami regulujČcymi stosunki, do których miaųyby znaleǍđ odpowiednie zastosowanie.11
Art. 7 1. Utworzenie Centrum jest finansowane:
1) w przypadku Centrum tworzonego przez jednostkħ samorzČdu terytorialnego
– na zasadach okreƑlonych w przepisach o finansach publicznych;
2) w przypadku Centrum tworzonego przez organizacjħ pozarzČdowČ z:
a) zasobów instytucji tworzČcej pochodzČcych ze zbiórek, darowizn lub
innych Ǎródeų,
b) ;ƵĐŚǇůŽŶĂͿ
c) dotacji na pierwsze wyposaǏenie pochodzČcej z dochodów wųasnych
gminy przeznaczonych na realizacjħ gminnego programu profilaktyki
i rozwiČzywania problemów alkoholowych,
10

11

Patrz rozporzČdzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa
Polityki Spoųecznej (Dz.U. Nr 106, poz. 1116).
T. yznowski, Glosa do uchwaųy SČdu NajwyǏszego z 29 paǍdziernika 1991 r. (III CZP 109/ 91),
„PrzeglČd SČdowy” (nr 5–6 z 1992 r.).
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d) innych dochodów wųasnych jednostki samorzČdu terytorialnego niǏ
okreƑlone w lit. c.
2. Utworzenie Centrum moǏe byđ finansowane z dotacji na pierwsze wyposaǏenie pochodzČcej z dochodów wųasnych samorzČdu województwa przeznaczonych
na realizacjħ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.
1. Finansowanie CIS samorzČdowych
Ustawa okreƑla Ǎródųa finansowania na utworzenie Centrum. Instytucja tworzČca Centrum juǏ na etapie skųadania do wojewody wniosku o nadanie statusu, na
podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9–11, ustawy musi przedstawiđ szacunkowe zestawienie
kosztów dziaųalnoƑci oraz Ǎródųa swojego finansowania.
W stosunku do CIS utworzonych przez Jst kwestie te uregulowane zostaųy przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (wiħcej na ten temat w komentarzu do art. 10).
2. Finansowanie CIS pozarzČdowych
Utworzenie Centrum powoųanego przez organizacjħ pozarzČdowČ finansowane
jest z:
1) wųasnych zasobów, w tym zbiórek i darowizn;
2) dotacji na pierwsze wyposaǏenie pochodzČcej z dochodów wųasnych gminy
wypųacanych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiČzywania
problemów alkoholowych;
3) innych dochodów wųasnych Jst.
Utworzenie Centrum moǏe byđ równieǏ finansowane z dotacji na pierwsze wyposaǏenie uzyskanej z dochodów wųasnych marszaųka w ramach Ƒrodków przeznaczonych na realizacjħ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych na podstawie porozumienia zawartego z instytucjČ tworzČcČ
Centrum. SČ to dochody wųasne samorzČdu województwa pochodzČce z opųat celowych za wydawanie zezwoleŷ na sprzedaǏ alkoholu.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 paǍdziernika 1982 r. o wychowaniu
w trzeǍwoƑci i przeciwdziaųaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) do zadaŷ
wųasnych gmin naleǏy prowadzenie dziaųaŷ zwiČzanych z profilaktykČ i rozwiČzywaniem problemów alkoholowych oraz integracji spoųecznej osób uzaleǏnionych
od alkoholu, w szczególnoƑci m.in. w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego
poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji spoųecznej. Paŷstwowa
Agencja RozwiČzywania Problemów Alkoholowych w wydanych ZĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĂĐŚ
ĚŽ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂ ŝ ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ ŐŵŝŶŶǇĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵſǁ ƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝŝ ƌŽǌǁŝČǌǇǁĂŶŝĂ
ƉƌŽďůĞŵſǁĂůŬŽŚŽůŽǁǇĐŚǁϮϬϮϬƌ͘12 zaleca, Ǐe realizacja tego zadania musi wyni12

„ZĞŬŽŵĞŶĚĂĐũĞ ĚŽ ƌĞĂůŝǌŽǁĂŶŝĂ ŝ ĨŝŶĂŶƐŽǁĂŶŝĂ ŐŵŝŶŶǇĐŚ ƉƌŽŐƌĂŵſǁ ƉƌŽĨŝůĂŬƚǇŬŝ ŝ ƌŽǌǁŝĂǌǇǁĂͲ
ŶŝĂ ƉƌŽďůĞŵſǁ ĂůŬŽŚŽůŽǁǇĐŚ ǁ ϮϬϮϬ ƌŽŬƵ͕͟ str. 88–91, Paŷstwowa Agencja RozwiČzywania
Problemów Alkoholowych, Warszawa 2019, https://www.parpa.pl/index.php/informacje-dla-gmin/
rekomendacje, dostħp 20. 11. 2019 r.
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kađ wprost z zapisów gminnego programu, który powinien byđ konstruowany
w sposób kompleksowy i zapewniajČcy realizacjħ dziaųaŷ na rzecz zróǏnicowanego
i moǏliwie szerokiego grona beneficjentów. W celu Ƒcisųego powiČzania realizowanych dziaųaŷ z profilaktykČ i rozwiČzywaniem problemów alkoholowych rekomenduje siħ finansowanie funkcjonowania CIS ze Ƒrodków przeznaczonych na realizacjħ
gminnego programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych jedynie
w sposób proporcjonalny do liczby osób uzaleǏnionych od alkoholu, biorČcych
udziaų w oferowanych przez nie zajħciach reintegracyjnych. Ponadto, realizacja tego
zadania moǏe siħ odbywađ równieǏ poprzez wspieranie innych przedsiħwziħđ majČcych na celu reintegracjħ spoųecznČ i zawodowČ osób uzaleǏnionych od alkoholu
i ich rodzin, np. klubów integracji spoųecznej.
Art. 8. 1. Marszaųek województwa, na zasadach okreƑlonych w porozumieniu zawartym z instytucjČ tworzČcČ, moǏe przyznađ Centrum dotacjħ na pierwsze wyposaǏenie oraz dotacjħ na dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy z dochodów
wųasnych samorzČdu województwa przeznaczonych na realizacjħ wojewódzkiego
programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych.
2. Dotacja na pierwsze wyposaǏenie, o której mowa w ust. 1, moǏe byđ przeznaczona na:
1) przystosowanie do potrzeb uczestników zajħđ w Centrum pomieszczeŷ przeznaczonych na reintegracjħ zawodowČ i spoųecznČ;
2) wyposaǏenie pomieszczeŷ oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup
maszyn i urzČdzeŷ niezbħdnych do prowadzenia dziaųalnoƑci, o której mowa w art. 9;
3) zakup surowców, materiaųów i narzħdzi niezbħdnych do rozpoczħcia dziaųalnoƑci.
3. WysokoƑđ dotacji na dziaųalnoƑđ Centrum przez okres pierwszych 3 miesiħcy
jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasiųku dla bezrobotnych, obowiČzujČcej w dniu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz liczby
uczestników zajħđ reintegracji zawodowej i spoųecznej prowadzonych w Centrum
i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy niǏ rok, wedųug
stanu na koniec kaǏdego miesiČca.
4. Dotacjħ na pierwsze wyposaǏenie przekazuje siħ Centrum w terminie 30 dni
od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
5. Dotacjħ na dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy przekazuje siħ Centrum w trzech ratach miesiħcznych w terminie do 10 dnia miesiČca nastħpujČcego po
miesiČcu, za który zostaųa przyznana dotacja.
Dotacja na pierwsze wyposaǏenie i na dziaųalnoƑđ przez pierwsze 3 miesiČce
Przyznanie dotacji na pierwsze wyposaǏenie oraz na dziaųalnoƑđ w pierwszych
3 miesiČcach Centrum ma charakter fakultatywny i moǏe byđ dokonane, po pozytywnym zaopiniowaniu zųoǏonego przez CIS wniosku, do wyczerpania Ƒrodków
przeznaczonych na dotacje w planie finansowym na dany rok. ZarzČd województwa
podejmuje uchwaųħ, w której okreƑla kwotħ dotacji. MoǏe równieǏ ustaliđ wysokoƑđ
wkųadu wųasnego, jaki musi zagwarantowađ podmiot ubiegajČcy siħ o dotacjħ. Wa26

runkiem jej przekazania jest podpisanie z instytucjČ tworzČcČ Centrum porozumienia okreƑlajČcego szczegóųowe warunki wykonania zadania i wykorzystania dotacji.
Dotacja na pierwsze wyposaǏenie moǏe byđ wykorzystana na przygotowanie
lub przystosowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urzČdzeŷ niezbħdnych
do prowadzenia dziaųalnoƑci, zakup surowców, materiaųów i narzħdzi niezbħdnych
do rozpoczħcia dziaųalnoƑci. Dotacja na pierwsze wyposaǏenie, zgodnie z ust. 4,
bħdzie przekazana instytucji tworzČcej w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozumienia.
Dotacja na dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy moǏe byđ przeznaczona na: zakup materiaųów, energii i usųug niezbħdnych do prowadzenia dziaųalnoƑci najem lokali, wynagrodzenia pracowników CIS i ich szkolenia, podatki, ubezpieczenie, premie motywacyjne oraz posiųki dla uczestników. Dotacja ta, zgodnie
z ust. 5, jest przekazywana w 3 ratach do 10 dnia kaǏdego miesiČca.
Art. 8a. Do finansowania utworzenia Centrum przez organizacjħ pozarzČdowČ,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, nie stosuje siħ
art. 221 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2077, z póǍn. zm.2).
Art. 8a ustawy stanowi, Ǐe do przekazania przez gminħ dotacji na pierwsze wyposaǏenie oraz przez samorzČd województwa dotacji na pierwsze wyposaǏenie i na
dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy, nie majČ zastosowania przepisy
Uodppiow w zakresie otwartego konkursu ofert oraz innych trybów zlecania zadaŷ
publicznych (trybów pozakonkursowych wskazanych w art. 11a–11c oraz art. 19a).
Pomimo, Ǐe przepis wyųČcza stosowanie Uodppiow do CIS utworzonych przez organizacjħ pozarzČdowČ, czyli zgodnie z definicjČ zawartČ w sųowniczku w art. 2 pkt 2 –
do organizacji pozarzČdowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie, naleǏy przyjČđ, Ǐe zastrzeǏenie to dotyczy równieǏ podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 komentowanej ustawy. Do
podmiotów tych, w ramach prowadzonej przez nie dziaųalnoƑci poǏytku publicznego, majČ równieǏ zastosowanie przepisy dotyczČce zlecania realizacji zadaŷ publicznych okreƑlonych w sferze zadaŷ publicznych w art. 4 ust. 1 Uodppiow w trybie
otwartego konkursu ofert.
Z komentowanego przepisu wynika, Ǐe finansowanie tworzenia centrów przez
podmiot pozarzČdowy nie wymaga stosowania procedur Uodppiow, co zresztČ
znajduje uzasadnienie w róǏnej specyfice celów obu dotacji – dotacji na pierwsze
wyposaǏenie i na dziaųanie przez pierwsze 3 miesiČce udzielanych na podstawie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz dotacji na realizacjħ zadania publicznego
udzielanej na podstawie Uodppiow.
Art. 8b. 1. Centrum przetwarza dane osobowe:
1) uczestników obejmujČce imiħ i nazwisko, numer PESEL, datħ urodzenia, dane
adresowe, stan cywilny, wyksztaųcenie, doƑwiadczenie lub kwalifikacje zawodowe,
pochodzenie etniczne, stan zdrowia, naųogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a takǏe
inne orzeczenia wydane w postħpowaniu sČdowym lub administracyjnym;
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2) czųonków rodziny lub przedstawiciela ustawowego uczestnika obejmujČce
imiħ i nazwisko, numer PESEL, datħ urodzenia, dane adresowe
– w zakresie niezbħdnym do realizacji usųug okreƑlonych w art. 3 ust. 1.
2. W zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji usųug przez
Centrum wykonanie obowiČzku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepųywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporzČdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póǍn.
zm.4), zwanego dalej „rozporzČdzeniem 2016/679”, nastħpuje przez umieszczenie
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia 2016/679, w widocznym miejscu w budynku, w którym realizowane sČ usųugi.
3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje
osobħ, której dane dotyczČ, najpóǍniej przy pierwszej czynnoƑci skierowanej do tej
osoby.
4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych osobowych polegajČ co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyųČcznie osób posiadajČcych pisemne upowaǏnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiČzaniu osób upowaǏnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowuje siħ przez okres 10 lat,
liczČc od koŷca roku kalendarzowego, w którym zakoŷczono realizacjħ usųug na rzecz
osób, których dane dotyczČ.
6. Centrum i osoby realizujČce usųugi okreƑlone w art. 3 ust. 1 obowiČzane sČ do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskaųy przy realizacji
tych usųug.
Przetwarzanie danych osobowych przez CIS
Przetwarzanie danych, o których mowa w komentowanym przepisie odbywa
siħ na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbħdne
do wypeųnienia obowiČzku prawnego ciČǏČcego na administratorze. Nie jest zatem
zasadne ǏČdanie od osób, których dane dotyczČ, zgody na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim przetwarzanie to wynika z ustawy. Zgoda, o której mowa w art. 6
ust. 1 lit. a RODO jest odrħbnČ postawČ przetwarzania i dotyczČ jej nieco inne zasady przetwarzania. Przede wszystkim zgoda na przetwarzanie moǏe zostađ cofniħta,
co uniemoǏliwia dalsze przewarzanie danych osobowych. Tymczasem przetwarzanie danych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c nie daje osobie, której dane dotyczČ,
uprawnienia do jednostronnego pozbawienia administratora podstawy przetwarzania danych osobowych.
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Rozdziaų 3.
Zasady dziaųalnoƑci centrum integracji spoųecznej
Art. 9. 1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, moǏe prowadziđ dziaųalnoƑđ wytwórczČ, handlowČ lub usųugowČ oraz dziaųalnoƑđ wytwórczČ w rolnictwie,
z wyųČczeniem dziaųalnoƑci polegajČcej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysųu
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takǏe pozostaųych wyrobów alkoholowych o zawartoƑci alkoholu powyǏej 0,5% oraz wyrobów
z metali szlachetnych albo z udziaųem tych metali.
2. DziaųalnoƑđ wytwórcza, handlowa i usųugowa, o której mowa w ust. 1, nie jest
dziaųalnoƑciČ gospodarczČ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiħbiorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i moǏe byđ prowadzona jako statutowa dziaųalnoƑđ odpųatna poǏytku publicznego w rozumieniu przepisów o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie.
DziaųalnoƑđ odpųatna CIS
DziaųalnoƑđ odpųatna CIS nie jest uwaǏana za dziaųalnoƑđ gospodarczČ. Oznacza
to, Ǐe nie stosuje siħ do niej przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiħbiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). WyųČczenie spod stosowania ustawy –
Prawo przedsiħbiorców jest oparte o kryterium podmiotowe. DziaųalnoƑđ wytwórcza handlowa lub usųugowa, jeǏeli jest prowadzona przez CIS nie podlega tej ustawie, nawet jeǏeli odpowiada definicji wskazanej w art. 3 tego aktu, czyli jest zorganizowanČ dziaųalnoƑciČ zarobkowČ, wykonywanČ przez CIS w sposób ciČgųy i we
wųasnym imieniu.
Kryterium przedmiotowe oparte o charakterystykħ samej dziaųalnoƑci (tj. speųnianie cech dziaųalnoƑci odpųatnej poǏytku publicznego) nie jest zatem warunkiem
uznania, Ǐe dziaųalnoƑđ CIS nie jest dziaųalnoƑciČ gospodarczČ.
DziaųalnoƑđ CIS moǏe byđ prowadzona, jako dziaųalnoƑđ odpųatna poǏytku publicznego, chođ nie musi byđ za takČ uznawana, a co za tym idzie, nie musi speųniađ
wszystkich wymogów, jakie ustawa o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie ustanawia dla tego typu dziaųalnoƑci. Jak wynika z art. 3 ust. 1 Uodppiow,
dziaųalnoƑciČ poǏytku publicznego jest dziaųalnoƑđ spoųecznie uǏyteczna, prowadzona przez organizacje pozarzČdowe w sferze zadaŷ publicznych okreƑlonych w ustawie. DziaųalnoƑđ poǏytku publicznego moǏe byđ prowadzona takǏe przez:
1) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaųajČce na podstawie przepisów
o stosunku Paŷstwa do KoƑcioųa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paŷstwa do innych koƑcioųów i zwiČzków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoƑci sumienia i wyznania, jeǏeli ich cele statutowe obejmujČ prowadzenie dziaųalnoƑci poǏytku publicznego;
2) stowarzyszenia jednostek samorzČdu terytorialnego;
3) spóųdzielnie socjalne;
4) spóųki akcyjne i spóųki z ograniczonČ odpowiedzialnoƑciČ oraz kluby sportowe
bħdČce spóųkami dziaųajČcymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468), które nie dziaųajČ w celu osiČgniħcia
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zysku oraz przeznaczajČ caųoƑđ dochodu na realizacjħ celów statutowych oraz nie
przeznaczajČ zysku do podziaųu miħdzy swoich udziaųowców, akcjonariuszy i pracowników.
Na gruncie Uodppiow dziaųalnoƑđ poǏytku publicznego nie moǏe byđ prowadzona przez jednostki samorzČdu terytorialnego. Nie ma to jednak znaczenia dla
wyųČczenia dziaųalnoƑci CIS z zakresu pojħcia dziaųalnoƑci gospodarczej. WyųČczenie dokonane komentowanym przepisem ma charakter autonomiczny w stosunku do wyųČczenia, jaki przewidziaųa dla odpųatnej dziaųalnoƑci poǏytku publicznego
Uodppiow.
Podziaų dziaųalnoƑci o charakterze odpųatnym na dziaųalnoƑđ gospodarczČ i dziaųalnoƑđ odpųatnČ poǏytku publicznego nie ma dychotomicznego charakteru. Wskazana w komentowanym przepisie dziaųalnoƑđ wytwórcza, handlowa lub usųugowa oraz
dziaųalnoƑđ wytwórcza w rolnictwie (z uwzglħdnieniem ustawowych wyųČczeŷ) moǏe
nie byđ ani jednym ani drugim. DziaųalnoƑđ odpųatna CIS moǏe, ale nie musi byđ jednoczeƑnie dziaųalnoƑciČ odpųatnČ poǏytku publicznego. O tym, czy tak naleǏy to klasyfikowađ decyduje instytucja tworzČca CIS. JednoczeƑnie wydaje siħ, Ǐe moǏliwoƑđ
uznania, Ǐe dziaųalnoƑđ CIS stanowi jednoczeƑnie dziaųalnoƑđ poǏytku publicznego
naleǏy zastrzec dla podmiotów uprawnionych do prowadzenia tej dziaųalnoƑci na
gruncie Uodppiow. W przypadku jednostek samorzČdu terytorialnego dziaųalnoƑđ
odpųatna, o której mowa w komentowanym przepisie, nigdy nie jest dziaųalnoƑciČ
odpųatnČ poǏytku publicznego (nie jest takǏe dziaųalnoƑciČ gospodarczČ). Postanowienie zawarte w ust. 2 ŝŶĨŝŶĞ (moǏliwoƑđ prowadzenia dziaųalnoƑci, jako dziaųalnoƑci
poǏytku publicznego) adresowane jest zatem do CIS pozarzČdowych.
Art. 9a. 1. Centrum moǏe realizowađ dziaųania w zakresie integracji spoųecznej
bezrobotnych sųuǏČce ksztaųtowaniu aktywnej postawy w Ǐyciu spoųecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Realizacja dziaųaŷ, o których mowa w ust. 1, oraz ich finansowanie odbywa siħ,
zgodnie z:
1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum
utworzonego przez gminħ albo
2) umowČ, o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum utworzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 i 3.
3. Do dziaųaŷ Centrum, o których mowa w ust. 1, nie stosuje siħ przepisów rozdziaųu 4, 5 i 6.
Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, dziaųania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji
spoųecznej bezrobotnych realizowane sČ poprzez uczestnictwo w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI). Celem tego programu jest udzielenie pomocy osobom
oddalonym od rynku pracy z wieloma problemami utrudniajČcymi funkcjonowanie
w Ƒrodowisku, dziħki której powrócČ do aktywnoƑci zawodowej i spoųecznej. PAI
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skierowany jest do bezrobotnych korzystajČcych ze Ƒwiadczeŷ pomocy spoųecznej, w szczególnoƑci do osób realizujČcych kontrakt socjalny. PAI jest realizowany
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych przez powiatowy urzČd pracy
w ramach prac spoųecznie uǏytecznych. Natomiast dziaųania z zakresu integracji
spoųecznej bezrobotnych mogČ byđ realizowane przez oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorzČdu
terytorialnego lub podmioty prowadzČce dziaųalnoƑđ statutowČ na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i spoųecznej osób zagroǏonych wykluczeniem spoųecznym
lub przeciwdziaųania uzaleǏnieniom i patologiom spoųecznym, zgodnie z przepisami
o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie. Dziaųania te realizowane sČ
w szczególnoƑci poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia. Realizacja PAI przez oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS lub
podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorzČdu terytorialnego odbywa siħ na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego
z powiatowym urzħdem pracy i finansowana jest ze Ƒrodków budǏetowych gminy.
Realizacja programu moǏe teǏ byđ wspóųfinansowane ze Ƒrodków Funduszu Pracy
i Europejskiego Funduszu Spoųecznego. W przypadku niezawarcia tego porozumienia, PUP moǏe zleciđ ze Ƒrodków Funduszu Pracy realizacjħ dziaųaŷ z zakresu integracji spoųecznej bezrobotnych podmiotom prowadzČcym dziaųalnoƑđ statutowČ na
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spoųecznej osób zagroǏonych wykluczeniem spoųecznym lub przeciwdziaųania uzaleǏnieniom i patologiom spoųecznym
w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 10. 1. DziaųalnoƑđ Centrum jest finansowana z:
1) dotacji pochodzČcej z dochodów wųasnych jednostek samorzČdu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizacjħ programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych, z zastrzeǏeniem ust. 1a;
2) dochodów uzyskiwanych z dziaųalnoƑci, o której mowa w art. 9;
3) Ƒrodków z Unii Europejskiej;
4) Funduszu Pracy w zakresie Ƒwiadczeŷ integracyjnych, o których mowa
w art. 15, i dziaųaŷ w zakresie integracji spoųecznej, o których mowa w art. 9a ust. 1
i art. 18 ust. 7.
1a. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum dziaųajČcego w formie jednostki
budǏetowej.
2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizacjħ pozarzČdowČ dziaųalnoƑđ Centrum moǏe byđ ponadto finansowana z:
1) zasobów instytucji tworzČcej pochodzČcych ze zbiórek, darowizn lub innych
Ǎródeų;
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucjČ tworzČcČ jest organizacja pozarzČdowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty okreƑlonej
uchwaųČ rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajħđ reintegracji zawodowej
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i spoųecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, wedųug stanu
na koniec miesiČca, i wypųacana co miesiČc, przez okres dziaųalnoƑci Centrum, w terminie do 10. dnia miesiČca nastħpujČcego po miesiČcu, za który zostaųa przyznana
dotacja. Kwota dotacji nie moǏe przekroczyđ kwoty stanowiČcej równowartoƑđ kosztów dziaųalnoƑci Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z dziaųalnoƑci, o której
mowa w art. 9.
5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucjČ tworzČcČ jest jednostka samorzČdu terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosztów
realizacji reintegracji zawodowej i spoųecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika
oraz sumy liczby uczestników zajħđ reintegracji zawodowej i spoųecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany
z dziaųalnoƑci, o której mowa w art. 9, i okreƑlana corocznie przez organ wųaƑciwy
jednostki samorzČdu terytorialnego.
6. _rodki finansowe na dziaųalnoƑđ Centrum sČ przeznaczane na:
1) wypųatħ uczestnikom zajħđ w Centrum Ƒwiadczeŷ integracyjnych, o których
mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a;
2) zakup materiaųów, energii, usųug niezbħdnych do dziaųalnoƑci Centrum;
3) najem lokalu i remonty pomieszczeŷ uǏytkowanych przez Centrum;
4) podatki opųacane przez Centrum;
5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeŷ;
6) realizacjħ reintegracji zawodowej i spoųecznej oraz niezbħdnČ obsųugħ dziaųalnoƑci Centrum w tym zakresie;
7) szkolenia pracowników Centrum zwiČzane z dziaųalnoƑciČ Centrum;
8) posiųki dla uczestników;
9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
10) inne wydatki zwiČzane z dziaųalnoƑciČ Centrum.
7. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
DziaųalnoƑđ Centrum finansowana jest ze Ǎródeų wymienionych w pkt 1–5. Prowadzenie CIS nie posiada jednolitego finansowania. JuǏ na etapie skųadania wniosku o nadanie statusu CIS podmiot tworzČcy powinien okreƑliđ szacunkowČ wysokoƑđ kosztów jego funkcjonowania, jak równieǏ wskazađ Ǎródųa finansowania swojej
dziaųalnoƑci.
Art. 10 komentowanej ustawy wymienia Ǎródųa, z których CIS finansuje swojČ
dziaųalnoƑđ. Z literalnego brzmienia przepisów art. 7 i 10 wynika, Ǐe kaǏde Centrum,
które powstaųo na terenie okreƑlonej jednostki samorzČdowej musi byđ dotowane.
Niestety praktyka jest odmienna, co powoduje, Ǐe CIS, zwųaszcza utworzony przez
podmiot niepubliczny, musi w znacznej mierze pozyskiwađ Ƒrodki finansowe z róǏnych Ǎródeų.
Po pierwsze, ustawa wskazuje, Ǐe dziaųalnoƑđ CIS, z wyjČtkiem tych dziaųajČcych
w formie jednostki budǏetowej Jst, finansowana jest z dotacji pochodzČcej z dochodów wųasnych jednostek samorzČdu terytorialnego, w tym przeznaczonych na
realizacjħ programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych. WysokoƑđ tej dotacji ustalana jest dwojako w zaleǏnoƑci od podmiotu tworzČcego CIS.
I tak dla CIS tworzonych przez organizacje pozarzČdowe, kwota dotacji ustalana
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jest, jako iloczyn kwoty okreƑlonej uchwaųČ rady gminy oraz sumy uczestników zajħđ prowadzonych przez CIS i jego pracowników wedųug stanu na koniec miesiČca.
Dotacja nie moǏe byđ wiħksza od kosztów funkcjonowania CIS pomniejszonych
o przychody uzyskane z wųasnej dziaųalnoƑci wytwórczej, handlowej i usųugowej,
o której mowa w art. 9. WysokoƑđ tego dofinansowania jest bardzo zróǏnicowana.
Uchwaųy rady gminy w sprawie ustalenia miesiħcznej kwoty dotacji na dziaųalnoƑđ CIS przewidujČ kwoty od 50 zų do 1200 zų na jednego uczestnika zajħđ oraz
pracownika CIS. Nie wszystkie gminy, pomimo raczej obligujČcego brzmienia art. 10
ust. 1 pkt 1 ustawy, przyjmujČ uchwaųħ w tej sprawie i nie finansujČ funkcjonujČcych na ich terenach CIS. Dlatego dla funkcjonowania Centrum tak istotne znaczenia ma dobra wspóųpraca podmiotów zatrudnienia socjalnego z wųadzami samorzČdowymi w celu wskazania, Ǐe mogČ byđ one skutecznym narzħdziem rozwiČzywania
problemów spoųecznych na poziomie lokalnym.
Gmina, decydujČc siħ na wspóųpracħ z podmiotami zatrudnienia socjalnego,
moǏe skorzystađ z nastħpujČcych form zlecenia usųug reintegracji spoųeczno-zawodowej:
1) w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie;
2) w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieŷ publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w tym z moǏliwoƑciČ zastosowania
klauzul spoųecznych bČdǍ udzielajČc zamówienia kontrolowanym przez siebie jednostkom (tzw. in house).
Finansowanie CIS dziaųajČcych w formie samorzČdowych zakųadów budǏetowych odbywa siħ na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych. Kwota dotacji przekazana CIS utworzonemu przez Jst
w formie samorzČdowego zakųadu budǏetowego okreƑlana jest corocznie w formie
uchwaųy przez organ stanowiČcy Jst i ustala siħ jČ jako iloczyn kosztów realizacji
reintegracji spoųecznej i zawodowej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz sumħ liczby uczestników i liczby pracowników. Kwota dotacji pomniejszona zostaje
o przychód uzyskany z dziaųalnoƑci wųasnej CIS.
_rodki finansowane z dotacji przekazanej przez gminħ bħdČ stanowiđ zatem jeden z elementów budǏetu Centrum. W pozostaųej czħƑci dziaųalnoƑđ jest finansowana z innych Ǎródeų. Obecnie w znacznej mierze CIS pozyskuje Ƒrodki na finansowanie swojej dziaųalnoƑci z Europejskiego Funduszu Spoųecznego przekazywane
w formie dotacji w ramach regionalnych programów operacyjnych w trybie konkursowym. Ten rodzaj przychodu stanowių Ƒrednio prawie 30% przychodów wszystkich
CIS uzyskanych w roku 2018.13
Jedynym staųym Ǎródųem finansowania jest refundacja przez starostħ z Funduszu Pracy Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenie spoųeczne
dla uczestników na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji zatrudnienia
13

Na podstawie danych zawartych w Centralnej Aplikacji Statystycznej w ramach sprawozdawczoƑci
CIS.
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i instytucjach rynku pracy. W sytuacji, gdy CIS nie dysponuje Ƒrodkami na ich wypųatħ kierownik CIS skųada wniosek do starosty o zaliczkħ na wypųatħ Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenie spoųeczne.
CIS utworzony przez organizacjħ pozarzČdowČ moǏe równieǏ finansowađ swojČ
dziaųalnoƑđ z zasobów instytucji tworzČcej pochodzČcych ze zbiórek, darowizn
i innych Ǎródeų (zaledwie niecaųe 5% przychodów CIS w 2018 r.14).
Art. 11. 1. Pracownikami Centrum sČ:
1) pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj dziaųalnoƑci, o której mowa
w art. 9, oraz za obsųugħ finansowČ Centrum;
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
3) pracownik socjalny;
4) instruktorzy zawodu;
5) osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.
1a. Osoby prowadzČce reintegracjħ spoųecznČ i zawodowČ zaliczajČ siħ do kadry
Centrum.
2. Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworzČca Centrum.
3. Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym Ǐe na jednego pracownika prowadzČcego bezpoƑrednio zajħcia z uczestnikami nie powinno przypadađ
wiħcej niǏ 10 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób, o których mowa w art. 16
ust. 1 pkt 1 lit. B.
1. Pojħcia pracowników i kadry
JeƑli chodzi o przepisy dotyczČce zatrudniania „pracowników Centrum”, tj.
ust. 1 i 3 oraz kierownika, tj. ust. 2, to sposób ich sformuųowania moǏe, jak siħ wydaje, wynikađ z woli ustawodawcy, aby rozróǏniđ, Ǐe dla „pracowników” pracodawcČ jest CIS, zaƑ dla kierownika – instytucja tworzČca. Takie rozwiČzanie jest moǏliwe
z tego powodu, Ǐe ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1040) definiujČc pracodawcħ tworzy wyųom od cywilnoprawnej zasady, w myƑl
której stronČ umowy czy szerzej – stosunku prawnego jest jednostka organizacyjna
posiadajČca podmiotowoƑđ prawnČ (patrz komentarz do art. 3). W myƑl art. 3 Kp,
pracodawcČ jest jednostka organizacyjna, chođby nie posiadaųa osobowoƑci prawnej, a takǏe osoba fizyczna, jeǏeli zatrudniajČ one pracowników. Jak wynika z poglČdów piƑmiennictwa oraz orzecznictwa sČdów pracy: pracodawcČ moǏe byđ jednostka organizacyjna niewyposaǏona w osobowoƑđ prawnČ, ale dostatecznie wyodrħbniona pod wzglħdem organizacyjnym i finansowym, np. jednostka budǏetowa
lub wyodrħbniona jednostka w przedsiħbiorstwie wielozakųadowym.15 Za pracodawcħ uwaǏađ naleǏy takČ jednostkħ organizacyjnČ, która jest uprawniona do samodzielnego zatrudniania pracowników, nie moǏna jednak uznađ za pracodawcħ
jednostki organizacyjnej, której kierownik przyjmuje i zwalnia pracowników wyųČcz14
15

J.w.
W. Muszalski [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. „Komentarz”. Wyd. 12, Warszawa 2019,
System informacji prawnej Legalis, dostħp: 15. stycznia 2020, g. 16.33.

34

nie na podstawie upowaǏnienia (uchwaųa SČdu NajwyǏszego z 16.11.1977 r., I PZP
47/77). Na tej zasadzie dla pracowników samorzČdowych zatrudnionych w urzħdzie
gminy pracodawcČ jest ten urzČd (pomimo, Ǐe urzČd nie ma osobowoƑci prawnej),
a nie gmina czy jej organ wykonawczy (wyrok SČdu NajwyǏszego z 21.12.1992 r.,
I PRN 52/92). Ust. 1 i 3 wydajČ siħ dawađ kierownikowi Centrum upowaǏnienie do
zawierania umów o pracħ w ramach tej placówki bez odrħbnego peųnomocnictwa
od instytucji tworzČcej obejmujČcego tħ kwestiħ. Zatem umowa o pracħ w przypadku enumeratywnie wymienionych kategorii pracowników moǏe byđ zawarta
z CIS (reprezentowanym przez jego kierownika), a nie instytucjČ tworzČcČ.
Ponadto, brzmienie ust. 1 sugeruje, Ǐe wszystkie osoby wymienione w pkt 1–5
sČ zatrudniane tylko na podstawie umowy o pracħ. Wprawdzie ustawa nie odwoųuje siħ do definicji legalnych tego pojħcia obowiČzujČcych w porzČdku prawnym, ale
zgodnie z art. 2 Kp „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy
o pracħ, powoųania, wyboru, mianowania lub spóųdzielczej umowy o pracħ”. Tak
sformuųowany przepis miaų prawdopodobnie na celu wskazanie, które osoby majČ
byđ obligatoryjnie zatrudnione w Centrum na podstawie umowy o pracħ. Natomiast nie wydaje siħ prawidųowe takie rozumienie, Ǐe jedynie osoby wymienione
w tym przepisie sČ zatrudniane na podstawie umowy o pracħ.
Niejasne jest uǏycie w ust. 1a terminu „kadra”. Zwrot ten nie jest na gruncie
obowiČzujČcych przepisów jednoznaczny. Nie posiada ustalonego na gruncie innych ustaw znaczenia ani nie zostaų zdefiniowany w komentowanej ustawie. Nie
wystħpuje równieǏ w Ǐadnej innej czħƑci tekstu. NaleǏy przyjČđ, Ǐe ustawodawca
nadaų temu zwrotowi znaczenie odmienne od jednoznacznego terminologicznie
sųowa „pracownicy” z ust. 1. Gdyby zresztČ chodziųo po prostu o pracowników, to
„osoby prowadzČce reintegracjħ spoųecznČ i zawodowČ” zostaųyby wymienione
w ust. 1. Przyjmuje siħ, Ǐe wyrazom uǏytym w tekƑcie prawnym przypisuje siħ znaczenie, jakie majČ w jħzyku ogólnym dopiero wtedy, gdy nie majČ utrwalonego
znaczenia w jħzyku prawniczym (definicje legalne) i prawnym (nauka prawa, judykatura).16 W sensie potocznym do „kadry”, rozumianej jako zespóų, personel zaliczyđ naleǏaųoby osoby zatrudnione w danej instytucji, co z pewnoƑciČ dotyczy takǏe
pracowników. Nie powinno zatem ulegađ wČtpliwoƑci, Ǐe osoby prowadzČce reintegracjħ spoųecznČ i zawodowČ zatrudnione w Centrum, mogČ byđ takǏe zatrudnione na umowħ o pracħ. Dotyczy to takǏe sytuacji, w których nie zaliczajČ siħ do
pracowników wymienionych w ust. 1 (chođ zapewne w wielu przypadkach bħdČ
równoczeƑnie zaliczađ siħ do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie). Te
same wČtpliwoƑci dotyczČ funkcji kierownika Centrum, który, zgodnie z literalnym
brzmieniem komentowanego przepisu, nie zalicza siħ ani do pracowników Centrum, ani do jego kadry. Nie jest teǏ jednoznaczne, czy czųonkowie „kadry” zatrudniani sČ przez CIS, jako pracodawcħ, czy przez instytucjħ tworzČcČ.
W zwiČzku z powyǏszymi wČtpliwoƑciami, komentowany artykuų nie speųnia
wymogów prawidųowej legislacji i jako taki powinien byđ doprecyzowany.

16

T. Kulicki, „Prawo i jħzyk – kilka uwag”, Temidium, nr 3(98), paǍdziernik 2019, str. 37.
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2. Wymagana proporcja pracowników do uczestników
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 11 ust. 3, na jednego pracownika prowadzČcego bezpoƑrednio zajħcia z uczestnikami nie powinno przypadađ wiħcej niǏ
10 uczestników. NaleǏy przyjČđ, Ǐe przepis ten odnosi siħ do struktury organizacyjnej CIS, nie zaƑ do wykonywania konkretnych dziaųaŷ reintegracyjnych.
_wiadczy o tym nie tylko jego literalne brzmienie, ale takǏe umiejscowienie
w jednostce redakcyjnej odnoszČcej siħ w caųoƑci do zatrudniania pracowników. Nie
ma zatem przeszkód, aby konkretne dziaųania reintegracje byųy prowadzone przez
jednego prowadzČcego w grupie uczestników wiħkszej niǏ 10-osobowa, o ile relacja
ogóųu zatrudnionych w Centrum pracowników prowadzČcych bezpoƑrednio zajħcia
z uczestnikami do wszystkich uczestników Centrum nie jest mniejsza niǏ jeden do
dziesiħciu. Gdyby ustawodawca miaų na celu ograniczenie liczebnoƑci uczestników
na konkretnych zajħciach, to powinno to byđ w ustawie wyraǏone wprost.

Rozdziaų 4.
Zasady kierowania do centrum integracji spoųecznej
Art. 12. 1. Osoba, o której mowa w art. 1, moǏe na podstawie:
1) wųasnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego;
2)5) wniosku zakųadu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy
rodzinie, oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych
(Dz.U. poz. 1818) – centrum usųug spoųecznych, organizacji pozarzČdowej lub klubu
integracji spoųecznej, za zgodČ tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego;
6)
– zostađ skierowana do uczestnictwa w zajħciach prowadzonych przez Centrum,
przez wųaƑciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby oƑrodek pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug
spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu
usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – centrum usųug spoųecznych,
lub w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, przez powiatowy urzČd
pracy z powiadomieniem wųaƑciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby
oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – centrum usųug spoųecznych.
2.7) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika
socjalnego oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – przez pracownika socjalnego centrum usųug spoųecznych, wųaƑciwego dla
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po
uprzednim przeprowadzeniu wywiadu Ƒrodowiskowego (rodzinnego).
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3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
4.8) Kierownik Centrum przyjmuje osobħ skierowanČ do Centrum po podpisaniu
z niČ indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, zwanego dalej „programem”, w uzgodnieniu z kierownikiem oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku
przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych
przez centrum usųug spoųecznych – dyrektorem centrum usųug spoųecznych, wųaƑciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.
5. Pierwszeŷstwo w skierowaniu do Centrum majČ osoby zamieszkaųe w gminach, na terenie których zostaųo utworzone Centrum. Osoby zamieszkaųe w innych
gminach mogČ byđ kierowane do Centrum:
1) w przypadku zawarcia porozumienia miħdzy gminami o kierowaniu osób do
Centrum, okreƑlajČcego zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych tam
osób;
2) w przypadku posiadania przez Centrum wolnych miejsc i sfinansowania kosztów uczestnictwa osoby kierowanej przez gminħ.
1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w CIS
W myƑl art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy, do uczestnictwa w zajħciach prowadzonych przez Centrum moǏe byđ skierowana osoba, o której mowa w art. 1.
Art. 12 nie wskazuje, o który ustħp art. 1 chodzi. Przepis ten w ust. 2 okreƑla do
jakich kategorii osób stosowane sČ przepisy ustawy. Ust. 3 natomiast wylicza,
w jakich okolicznoƑciach do osób wymienionych w ust. 2 nie stosuje siħ przepisów
ustawy (w tym równieǏ artykuųu 12 – wskazujČcego osoby uprawnione do skierowania do CIS). Zgodnie z omawianym wyųČczeniem, przepisów ustawy nie stosuje
siħ do osób wskazanych w art. 1 ust. 2 (bezdomni realizujČcy indywidualny program
wychodzenia z bezdomnoƑci, uzaleǏnieni od alkoholu, narkotyków lub innych Ƒrodków odurzajČcych, chorzy psychicznie, dųugotrwale bezrobotni, zwalniani z zakųadów karnych, uchodǍcy, osoby niepeųnosprawne), które majČ prawo do: zasiųku dla
bezrobotnych, zasiųku przedemerytalnego, Ƒwiadczenia przedemerytalnego, renty
strukturalnej, renty z tytuųu niezdolnoƑci do pracy, emerytury lub nauczycielskiego
Ƒwiadczenia kompensacyjnego.
2. MoǏliwoƑđ powtórnego uczestnictwa w Centrum
Kierowanie do zajħđ w CIS jest postħpowaniem fakultatywnym, a nie obligatoryjnym i dotyczy osób, które otrzymaųy opiniħ uzasadniajČcČ udziaų w zajħciach
reintegracji spoųecznej i zawodowej. Decyzja czy danČ osobħ moǏna ponownie skierowađ do zajħđ w Centrum, naleǏy zatem do podmiotu kierujČcego. WƑród negatywnych przesųanek stosowania przepisów ustawy (art. 1 ust. 3) nie wymienia siħ
bowiem uprzedniego skorzystania z przewidzianych w niej instrumentów. Absolwent ponownie kierowany do CIS musi jednak w dalszym ciČgu speųniađ warunki
uczestnictwa, tj. podlegađ wykluczeniu spoųecznemu, nie byđ w stanie wųasnym
staraniem zaspokoiđ swoich podstawowych potrzeb Ǐyciowych i ze wzglħdu na
swojČ sytuacjħ ǏyciowČ oraz znajdowađ siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo i unie37

moǏliwiajČcej lub ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym
i rodzinnym. PowyǏsze nie oznacza jednak w Ǐadnym razie, Ǐe ponowne przyjħcie
danej osoby do CIS nie doznaje Ǐadnych ograniczeŷ.
NaleǏy pamiħtađ, Ǐe zgodnie z art. 15 ust. 3 komentowanej ustawy okres
uczestnictwa w zajħciach w Centrum moǏe trwađ do 11 miesiħcy. Z zaųoǏenia zatem
jest to instrument aktywizacji, który ma charakter przejƑciowy. Celem uczestnictwa
w Centrum jest bowiem realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, który ma prowadziđ do polepszenia sytuacji uczestnika. Kierownik Centrum,
na wniosek uczestnika lub po zasiħgniħciu opinii pracownika socjalnego, moǏe jedynie przedųuǏyđ okres uczestnictwa w zajħciach o kolejne 6 miesiħcy, jeǏeli analiza
stanu realizacji programu uzasadnia potrzebħ przedųuǏenia okresu uczestnictwa
w zajħciach w Centrum. Dlatego teǏ, ponowne kierowanie osób do centrów integracji spoųecznej znajduje uzasadnienie w przypadku skierowania w celu pozyskania
innych niǏ uprzednio nabytych umiejħtnoƑci, niekoniecznie w ramach innych praktyk czy warsztatów, pozwalajČcych na podjħcie zatrudnienia. W takim przypadku, ponowny czas uczestnictwa ustalany jest w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego jednostkowo, jednak zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu
socjalnym.
KolejnČ kwestiČ, jakČ musi wziČđ pod rozwagħ oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS
lub powiatowy urzČd pracy kierujČcy absolwenta do CIS jest celowoƑđ wydatkowania Ƒrodków z Funduszu Pracy. NaleǏy pamiħtađ, Ǐe Ƒwiadczenie integracyjne dla
uczestnika CIS ma charakter obligatoryjny i przyznawane jest w zwiČzku z realizacjČ indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (art. 15 ust. 4). Zgodnie
z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ƒrodki Funduszu Pracy na wypųatħ Ƒwiadczeŷ obligatoryjnych sČ
przekazywane samorzČdom powiatów do wysokoƑci faktycznych potrzeb. Do wydatkowania Ƒrodków z Funduszu Pracy, w tym wspomnianego Ƒwiadczenia, zgodnie
z art. 110 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stosuje siħ
odpowiednio przepisy o finansach publicznych – w tym zasady dokonywania wydatków ze Ƒrodków publicznych. W myƑl art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny byđ dokonywane
w sposób celowy i oszczħdny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakųadów, optymalnego doboru metod i Ƒrodków sųuǏČcych osiČgniħciu zaųoǏonych celów. NaleǏy zatem zbadađ, czy powtórne skierowanie osoby zagroǏonej wykluczeniem spoųecznym do CIS wypeųnia w danym przypadku powyǏsze
dyrektywy, tj. czy jest celowe, rokuje pozytywny efekt i czy moǏna je uznađ za dziaųanie zgodne z zasadČ oszczħdnoƑci. Tak wiħc, o ile posiadanie statusu absolwenta
CIS nie stanowi jednoznacznego przeciwskazania dla ponownego uczestnictwa w tego
rodzaju placówce, to jednak kaǏdy przypadek powinien byđ analizowany indywidualnie z uwzglħdnieniem omówionych powyǏej uwarunkowaŷ.
NaleǏy ponadto zauwaǏyđ, Ǐe status absolwenta jest ograniczony w czasie. Po
upųywie terminu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a (6 miesiħcy od dnia zakoŷczenia
zajħđ w Centrum integracji spoųecznej) byųy uczestnik zajħđ w CIS nie jest juǏ formalnie uwaǏany za absolwenta tej instytucji. Z zaųoǏenia absolwenta CIS uwaǏa siħ
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za osobħ, która nabyųa w trakcie zajħđ w Centrum odpowiednie umiejħtnoƑci, by
samodzielnie wyjƑđ z krħgu osób wykluczonych spoųecznie. Ponadto do 6 miesiħcy
po ukoŷczeniu zajħđ istnieje moǏliwoƑđ realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w oparciu o przepis art. 13 ust. 5 ustawy. Dlatego znacznie trudniej byųoby wykazađ celowoƑđ powtórnego skierowania do Centrum osoby, która
wciČǏ ma status absolwenta CIS, niǏ takiej, która uczestniczyųa w zajħciach dawniej
niǏ przed 6 miesiČcami. Chođ zatem ustawa nie przesČdza wprost ani samej moǏliwoƑci powtórnego skierowania, ani tym bardziej czasu, po jakim moǏe ono nastČpiđ, to raczej powinno ono dotyczyđ osób, które formalnie nie sČ juǏ absolwentami.
3. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego jest sporzČdzany w stosunku do
kaǏdego uczestnika CIS. Program ten ma pewne cechy umowy bČdǍ porozumienia,
musi byđ bowiem podpisany przez dwie strony stosunku prawnego – tj. uczestnika
i kierownika Centrum, jako reprezentanta instytucji tworzČcej. Ustawa dopuszcza
moǏliwoƑđ zmiany treƑci programu za porozumieniem stron (art. 13 ust. 3). NiewČtpliwie jednak instrument ten naleǏy do sfery prawa publicznego, o czym Ƒwiadczy droga rozwiČzania tego swoistego kontraktu przez kierownika i sposób zaskarǏenia tej czynnoƑci (art. 13 ust. 4–4b), a takǏe obowiČzek uzgodnienia z treƑci programu z kierownikiem oƑrodka pomocy spoųecznej/dyrektorem CUS wųaƑciwym dla
miejsca zamieszkania lub pobytu uczestnika (art. 12 ust. 4).
4. Uczestnik z innej gminy
Ustawa ustanawia zasadħ pierwszeŷstwa osób zamieszkaųych w gminach, na
terenie których zostaųo utworzone Centrum w skierowaniu do tego typu placówki.
JeƑli chodzi o moǏliwoƑđ uczestnictwa w Centrum osób zamieszkaųych poza gminČ,
w której ma ono siedzibħ, ustawa dopuszcza dwa przypadki. Po pierwsze, jak wynika z art. 15 ust. 5 pkt 1 w przypadku zawarcia porozumienia miħdzy gminami
o kierowaniu osób do Centrum, okreƑlajČcego zasady finansowania kosztów
uczestnictwa kierowanych tam osób. Chođ ustawa nie przesČdza tego wprost, przesųanka ta dotyczy w gruncie rzeczy przede wszystkim centrów samorzČdowych. Po
drugie, jak wynika z art. 15 ust. 5 pkt 2, moǏe to mieđ miejsce w przypadku posiadania przez CIS wolnych miejsc i sfinansowania kosztów uczestnictwa osoby kierowanej przez gminħ. GminČ, o którČ chodzi w tym przepisie jest gmina wųaƑciwa ze
wzglħdu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.
Przesųanki, o których mowa w art. 15 ust. 5 sČ od siebie niezaleǏne. JeǏeli zatem
zaistnieje przesųanka z punktu 2 (a wiħc wolne miejsca oraz finansowanie ze strony
gminy kierujČcej), to brak porozumienia, o którym mowa w punkcie 1, zawartego
miħdzy gminČ kierujČcČ uczestnika, a gminČ miejsca siedziby nie stoi na przeszkodzie w przyjħciu uczestnika.
Porozumienie to zawierane jest, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzČdzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), na podstawie
uchwaųy rady gminy. Porozumienia pomiħdzy jednostkami samorzČdu terytorialnego naleǏy ogųaszađ, zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogųasza39

niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1461) w wojewódzkim dzienniku urzħdowym.
Art. 13. 1. Program, o którym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik
socjalny Centrum.
2. Program powinien okreƑlađ w szczególnoƑci:
1) zakres i formy reintegracji zawodowej i spoųecznej;
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
3) osoby odpowiedzialne za realizacjħ programu.
3. Program na wniosek kaǏdej ze stron moǏe ulec zmianie.
4. Zaprzestanie realizacji programu nastħpuje w przypadku:
1) uporczywego naruszania przez uczestnika postanowieŷ programu, uniemoǏliwiajČcego jego dalszČ realizacjħ;
2) trwaųego opuszczenia przez uczestnika zajħđ w Centrum;
3) oƑwiadczenia uczestnika o odstČpieniu od realizacji programu.
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzjħ w sprawie zaprzestania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum.
4b. Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi przysųuguje skarga do sČdu administracyjnego.
5. Zakoŷczenie realizacji programu nastħpuje w okresie do 6 miesiħcy po dniu,
w którym uczestnik objħty programem podjČų zatrudnienie lub innČ pracħ zarobkowČ
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zaųoǏyų
lub przystČpių do spóųdzielni socjalnej lub podjČų dziaųalnoƑđ gospodarczČ, albo
w dniu, w którym upųynČų okres uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w art. 15. W trakcie realizacji programu bez uczestnictwa w Centrum Ƒwiadczenie
integracyjne nie przysųuguje.
5a. Po zakoŷczeniu uczestnictwa w zajħciach w Centrum kierownik Centrum
wydaje uczestnikowi zaƑwiadczenie potwierdzajČce uczestnictwo w zajħciach i umiejħtnoƑci nabyte w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej.
6. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze Ƒwiadczeŷ z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreƑlonych w przepisach o Ƒwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ƒrodków publicznych, oraz z innych
Ƒwiadczeŷ okreƑlonych w niniejszej ustawie.
7. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ

1. Opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego jest gųównym narzħdziem pracy
z osobČ podlegajČcČ wykluczeniu spoųecznemu i jest w pewnym sensie rodzajem
umowy okreƑlajČcej uprawnienia i obowiČzki stron oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za jego realizacjħ. Opracowanie programu jest poprzedzone rozmowČ
z pracownikiem CIS na temat predyspozycji zawodowych, zainteresowaŷ, sytuacji
Ǐyciowej uczestnika w celu okreƑlenia najbardziej adekwatnych form reintegracji
zawodowej i spoųecznej. Osobami odpowiedzialnymi za realizacjħ IPZS po stronie Centrum sČ: pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy oraz instruktor zawo40

du. BezpoƑredni nadzór nad realizacjČ programu sprawuje natomiast kierownik CIS.
NaleǏy pamiħtađ, Ǐe uczestnik nadal jest osobČ bezrobotnČ. Jego praca w tym okresie jest formČ praktyki zawodowej poųČczonej z róǏnego rodzaju szkoleniami i naukČ zawodu, realizowanymi w ramach reintegracji zawodowej. JednakǏe okres realizacji indywidualnego programu zalicza siħ do staǏu pracy, poniewaǏ od wypųacanych uczestnikowi Ƒwiadczeŷ integracyjnych odprowadzane sČ odpowiednie skųadki
na ubezpieczenia spoųeczne (wiħcej na ten temat w komentarzu do art. 15).
2. Zaprzestanie realizacji IPZS
Przedterminowe zaprzestanie realizacji programu moǏe nastČpiđ tylko z winy
uczestnika lub na skutek dobrowolnego odstČpienia przez uczestnika od realizacji programu. W przypadku wystČpienia dwóch pierwszych powodów, okreƑlonych
w ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, które wiČǏČ siħ z negatywnČ postawČ uczestnika wobec
realizowanego programu zatrudnienia, kierownik centrum integracji spoųecznej jest
zobowiČzany z mocy ustawy wydađ decyzjħ administracyjnČ. Niewydanie decyzji
administracyjnej w tym zakresie powoduje, Ǐe kierownik Centrum pozostaje w bezczynnoƑci w przedmiocie niepodjħcia decyzji w sprawie zaprzestania realizacji IPZS.
Jedynie w przypadku zųoǏenia oƑwiadczenia o odstČpieniu od realizacji programu
przez samego uczestnika ustawodawca nie przewidziaų potrzeby wydawania decyzji
o zaprzestaniu realizacji programu. W tym przypadku wystarczy przyjħcie oƑwiadczenia przez kierownika CIS lub upowaǏnionego pracownika CIS.17
Zgodnie z ust. 4 zaprzestanie realizacji programu nastħpuje w przypadku uporczywego naruszania jego postanowieŷ przez uczestnika, w sposób uniemoǏliwiajČcy jego dalszČ realizacjħ. Zaprzestanie realizacji programu uzaleǏnione jest od ųČcznego wystČpienia dwóch przesųanek, a wiħc naruszania przez uczestnika postanowieŷ programu, które musi mieđ dodatkowo charakter uporczywoƑci oraz wystħpujČcego, w jego wyniku, braku moǏliwoƑci dalszej realizacji programu. W sprawie tej
wypowiedziaų siħ Naczelny SČd Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 2018 r.
(I OSK 1455/18) stwierdzajČc, Ǐe skoro „uporczywe naruszanie przez uczestnika
postanowieŷ programu ma uniemoǏliwiađ jego dalszČ realizacjħ, to niezbħdnym
ustaleniem wstħpnym musi byđ stwierdzenie zaistnienia sytuacji, którČ moǏna zakwalifikowađ jako naruszanie przez uczestnika postanowieŷ programu w sposób
uporczywy, a wiħc w sposób kwalifikowany – niweczČcy moǏliwoƑđ dalszego prowadzenia programu, a w konsekwencji jego cel. Dopiero przy dokonaniu takich
ustaleŷ w zakresie uporczywoƑci naruszeŷ moǏna przejƑđ do oceny, czy pozostajČ
one w zwiČzku z brakiem moǏliwoƑci dalszej realizacji programu.” Naczelny SČd
Administracyjny stwierdzių, Ǐe „ocenie naruszeŷ programu pod kČtem koniecznoƑci
jego zakoŷczenia podlegađ ma nie tylko uporczywoƑđ, ale równieǏ i ich waga, uzasadniajČca przyjħcie, Ǐe powtarzalnoƑđ czy dųugotrwaųoƑđ nagannych zachowaŷ
sprzecznych z ustaleniami programu prowadziđ bħdzie do braku moǏliwoƑci dalszej
realizacji programu”. Bez wČtpienia, zdaniem NSA, „innej ocenie podlegađ bħdzie
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naruszenie przepisów porzČdkowych Regulaminu uczestnictwa w Centrum Integracji Spoųecznej, np. w zakresie zakųócania porzČdku i spokoju w miejscu i w czasie
zajħđ, a innej ocenie naruszenie w zakresie nakazu pozostawania w trzeǍwoƑci, pod
kČtem moǏliwoƑci dalszej realizacji programu. Zachowanie uczestnika, aby mogųo
byđ uznane za uporczywe i uniemoǏliwiajČce realizacjħ indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego musiaųoby byđ na tyle intensywne, czħste, aby nie byųo Ǐadnej wČtpliwoƑci, Ǐe cel programu nie moǏe zostađ osiČgniħty”.
Zaprzestanie realizacji programu jest rozwiČzaniem radykalnym, niweczČcym
cele zatrudnienia socjalnego. Jego zastosowanie musi wiħc byđ poprzedzone wszechstronnym rozwaǏeniem stanu sprawy – w szczególnoƑci tego, czy to naruszanie przez uczestnika postanowieŷ Programu, uniemoǏliwia jego dalszČ realizacjħ.
W zwiČzku z powyǏszym, np. dwukrotne naruszenie postanowieŷ regulaminu nie
nosi znamion uporczywoƑci.18
3. ZaskarǏenie decyzji
Do decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 4a odpowiednie zastosowanie powinny znaleǍđ przepisy Kodeksu postħpowania administracyjnego dotyczČce decyzji
administracyjnych. W tym przypadku „odpowiednie zastosowanie” musi zachodziđ
z pominiħciem uregulowaŷ dotyczČcych odwoųaŷ skųadanych w administracyjnym
toku instancji. Decyzji tej nie zaskarǏa siħ do organu wyǏszego rzħdu ale, w myƑl
art. 13 ust. 4b, od razu do wojewódzkiego sČdu administracyjnego.
SČdem terytorialnie wųaƑciwym jest wojewódzki sČd administracyjny wųaƑciwy
ze wzglħdu na siedzibħ Centrum, zgodnie z zasadČ wyraǏonČ w art. 13 § 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postħpowaniu przed sČdami administracyjnymi
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2325). Od wyroku wojewódzkiego sČdu administracyjnego,
skarǏČcemu oraz kierownikowi Centrum przysųuguje skarga kasacyjna do Naczelnego SČdu Administracyjnego. NaleǏy w tym przypadku pamiħtađ, Ǐe w odróǏnieniu
od skargi do wojewódzkiego sČdu administracyjnego, którČ moǏna zųoǏyđ samodzielnie, skarga kasacyjna do NSA powinna byđ sporzČdzona przez radcħ prawnego
lub adwokata, reprezentujČcego stronħ. Art. 175 § 1 – Prawa o postħpowaniu
przed sČdami administracyjnymi ustanawia bowiem tzw. przymus adwokacko-radowski, z uwagi na wysoki stopieŷ sformalizowania tego Ƒrodka zaskarǏenia.
Rezygnacja w przypadku decyzji kierownika Centrum z zasady dwuinstancyjnoƑci, wyraǏonej w art. 15 Kodeksu postħpowania administracyjnego stanowi istotnČ
róǏnicħ w stosunku do klasycznego modelu postħpowania administracyjnego.
4. Zakoŷczenie uczestnictwa w centrum i realizacji IPZS
Okres uczestnictwa w Centrum, zgodnie z art. 15 ust. 1–3 ustawy, po pomyƑlnym zakoŷczeniu jednomiesiħcznego okresu próbnego, moǏe trwađ do 11 miesiħcy
z moǏliwoƑciČ przedųuǏenia o kolejne 6 miesiħcy. GeneralnČ zasadČ jest, Ǐe zakoŷczenie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego nastħpuje w dniu,
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w którym upųynČų okres uczestnictwa w Centrum zgodnie z art. 15 ustawy tj. maksymalnie po 18 miesiČcach. Po zakoŷczeniu uczestnictwa w CIS, kierownik, na podstawie art. 13 ust. 5a, wydaje uczestnikowi zaƑwiadczenie, co jest równoznaczne
z nabyciem statusu absolwenta Centrum (zgodnie z art. 2 pkt 1a ustawy). ZaƑwiadczenie waǏne jest 6 miesiħcy od dnia wydania. Absolwent centrum integracji spoųecznej posiadajČcy zaƑwiadczenie, ponownie zostaje wpisany do rejestrów powiatowego urzħdu pracy, po czym moǏe zostađ skierowany do zatrudnienia wspieranego. MoǏe takǏe ubiegađ siħ o Ƒrodki z Funduszu Pracy na podjħcie dziaųalnoƑci
gospodarczej oraz na zaųoǏenie lub przystČpienie do spóųdzielni socjalnej.
Ust. 5 reguluje natomiast kwestiħ zakoŷczenia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Zakoŷczenie realizacji IPZS nastħpuje:
1) w okresie do 6 miesiħcy po dniu, w którym uczestnik:
a) podjČų zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy, stosunku sųuǏbowego
oraz umowy o pracħ nakųadczČ19),
b) podjČų innČ pracħ zarobkowČ (na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieųo lub umowy o pomocy przy
zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spoųecznym rolników albo wykonywanie pracy w okresie czųonkostwa w rolniczej spóųdzielni produkcyjnej, spóųdzielni kóųek rolniczych lub spóųdzielni usųug rolniczych20),
c) zaųoǏyų lub przystČpių do spóųdzielni socjalnej,
d) podjČų dziaųalnoƑđ gospodarczČ
albo
2) w dniu, w którym upųynČų okres uczestnictwa w zajħciach w Centrum, zgodnie z brzmieniem art. 15 ustawy.
Jak z wynika z powyǏszego, realizacja IPZS nie w kaǏdym przypadku jest toǏsama z uczestniczeniem w zajħciach w CIS, bowiem program moǏe byđ realizowany
takǏe póǍniej (do 6 miesiħcy), ale jedynie wtedy, gdy niemoǏnoƑđ uczestnictwa
w zajħciach wynika z podjħcia zatrudnienia lub dziaųalnoƑci gospodarczej w jednej
z form wskazanych w ust. 5.
Na przeszkodzie uczestnictwu w CIS w wymiarze godzinowym wymaganym
ustawČ stoi podjħcie zatrudnienia w peųnym wymiarze czasu pracy. Mimo zatem, Ǐe
w takim przypadku uczestnik Centrum moǏe dalszym ciČgu realizowađ indywidualny program zatrudnienia socjalnego, to strony tego kontraktu winny rozwaǏyđ
zmianħ jego ksztaųtu, w taki sposób, aby uczestnik dalej otrzymywaų wsparcie, które
moǏe mu byđ potrzebne w zmienionej sytuacji Ǐyciowej, lecz ze zniesieniem obowiČzku brania udziaųu we wszystkich zajħciach prowadzonych w CIS (chyba, Ǐe
pierwotny kontrakt dostatecznie regulowaų takČ ewentualnoƑđ). JednakǏe poniewaǏ
w art. 13 ust. 5 zdanie 2 ustawodawca wyraǍnie wskazaų, Ǐe w trakcie realizacji
programu bez uczestnictwa w Centrum Ƒwiadczenie integracyjne nie przysųuguje,
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to wnioskujČc Ă ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ moǏna przyjČđ, na gruncie komentowanej ustawy, Ǐe
Ƒwiadczenie to przysųuguje w sytuacji, gdy uczestnik pomimo zatrudnienia lub podjħcia innej pracy zarobkowej, dziaųalnoƑci gospodarczej albo zaųoǏenia lub przystČpienia do spóųdzielni socjalnej nadal uczestniczy w zajħciach w Centrum, z zastrzeǏeniem przepisów regulujČcych zasady uczestnictwa w Centrum, w szczególnoƑci
art. 14 i 15. PracujČcy uczestnik moǏe zatem otrzymađ Ƒwiadczenie integracyjne
maksymalnie do 18 miesiħcy po speųnieniu wymogów dotyczČcych czasu dziennego
pobytu w CIS (nie krócej 6 godzin dziennie) oraz dopuszczalnej liczby nieusprawiedliwionych nieobecnoƑci.
5. Ubezpieczenie zdrowotne uczestnika
Stosownie do ust. 6 art. 13 ustawy, realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze Ƒwiadczeŷ
z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreƑlonych w przepisach o Ƒwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ƒrodków publicznych oraz z innych
Ƒwiadczeŷ okreƑlonych w niniejszej ustawie.
Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ƒwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ƒrodków publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1373), obowiČzkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegajČ m.in. osoby objħte
indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegajČce obowiČzkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuųu. ObowiČzek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje po upųywie 30 dni od dnia rozpoczħcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem jego zakoŷczenia lub zaprzestania realizacji (art. 73 pkt 13 lit. a ww. ustawy). PodstawČ wymiaru skųadek zdrowotnych jest maksymalna kwota zasiųku staųego z pomocy spoųecznej. Zgodnie zaƑ
z art. 86 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, skųadki na ubezpieczenie zdrowotne osób realizujČcych indywidualny program zatrudnienia socjalnego, opųaca oƑrodek pomocy
spoųecznej kierujČcy do uczestnictwa w centrum integracji spoųecznej.
Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, o którym mowa
w art. 12 ust. 4 komentowanej ustawy, jest zatem koniecznČ przesųankČ do objħcia
osoby skierowanej przez oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS do uczestnictwa w CIS
ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdziaų 5.
Zasady uczestnictwa w centrum integracji spoųecznej
Art. 14. 1. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie moǏe byđ krótszy niǏ
6 godzin.
1a. Kierownik Centrum opracowuje miesiħczny program zajħđ w Centrum.
2. Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom:
1) szkolenie w dziedzinie bezpieczeŷstwa i higieny pracy;
2) przeprowadzenie odpowiednich badaŷ lekarskich;
3) odzieǏ roboczČ i obuwie robocze;
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4) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajħciach, w tym Ƒrodki
ochrony indywidualnej.
3. Uczestnikom zajħđ w Centrum przysųuguje zaopatrzenie z tytuųu wypadku
w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytuųu wypadków lub chorób zawodowych powstaųych w szczególnych okolicznoƑciach.
4. Uczestnikom zajħđ w Centrum przysųuguje nieodpųatnie jeden posiųek dziennie
w trakcie pobytu.
Ustawa okreƑla minimalny czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum. Nie
moǏe byđ krótszy niǏ 6 godzin. Miesiħczny program zajħđ w Centrum powinien
uwzglħdniađ ten wymóg. Chođ w uzasadnieniu do projektu ustawy nie wyjaƑniono
przyczyny wprowadzenia takiego minimum, naleǏy przypuszczađ, ze chodzi o zapewnienie uczestnikom moǏliwie intensywnych zajħđ i zapobieganie prowadzeniu
przez CIS dziaųaŷ, które tylko pozornie wpųywaųyby na zmianħ sytuacji Ǐyciowej
uczestnika. Z uwagi na fakt, Ǐe rozwiČzania te adresowane sČ do osób niepracujČcych, a ponadto, w zamian za uczestnictwo w zajħciach wypacane jest Ƒwiadczenie
integracyjne, dzienny czas trwania zajħđ mógų byđ okreƑlony na poziomie zbliǏonym
do czasu, jaki osoby te spħdzaųyby w zakųadzie pracy.
Art. 15. 1. Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiČc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje Ƒwiadczenie integracyjne w wysokoƑci 50% zasiųku dla bezrobotnych.
2. Po pomyƑlnym zakoŷczeniu okresu próbnego, kierownik oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug
spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu
usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – dyrektor centrum usųug spoųecznych, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa
w zajħciach w Centrum.
3. Okres uczestnictwa w zajħciach w Centrum moǏe trwađ do 11 miesiħcy. JeǏeli
analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebħ przedųuǏenia okresu uczestnictwa w zajħciach w Centrum, takǏe w przypadku tworzenia spóųdzielni socjalnej lub
podjħcia dziaųalnoƑci gospodarczej przez uczestnika zajħđ w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasiħgniħciu opinii pracownika socjalnego Centrum, moǏe
przedųuǏyđ okres uczestnictwa w zajħciach do 6 miesiħcy.
4. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje Ƒwiadczenie integracyjne w wysokoƑci zasiųku dla bezrobotnych.
5. _wiadczenie integracyjne jest wypųacane przez Centrum w okresach miesiħcznych z doųu.
6. _wiadczenie integracyjne za niepeųny miesiČc uczestnictwa ustala siħ dzielČc
kwotħ Ƒwiadczenia przez 30 i mnoǏČc przez liczbħ dni kalendarzowych przypadajČcych w okresie, za który Ƒwiadczenie to przysųuguje.
6a. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek uczestnika, kierownik Centrum moǏe przyznađ do 6 dni wolnych od zajħđ
w Centrum, za które przysųuguje Ƒwiadczenie integracyjne w peųnej wysokoƑci.
7. _wiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za kaǏdy dzieŷ nieusprawiedliwionej nieobecnoƑci uczestnika na zajħciach w Centrum trwajČcej nie dųuǏej niǏ
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3 dni w miesiČcu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoƑci trwajČcej dųuǏej
niǏ 3 dni w miesiČcu Ƒwiadczenie integracyjne za dany miesiČc nie przysųuguje.
7a. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, za
okres niezdolnoƑci do uczestniczenia w zajħciach wskutek choroby potwierdzonej
przez lekarza, jednak nie dųuǏszy niǏ 14 dni, Ƒwiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za kaǏdy dzieŷ niezdolnoƑci. Za kaǏdy kolejny dzieŷ niezdolnoƑci do
uczestniczenia w zajħciach w Centrum Ƒwiadczenie nie przysųuguje.
8. Na wniosek kierownika Centrum, zawierajČcy kopiħ listy wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych, starosta wųaƑciwy dla siedziby Centrum refunduje ze Ƒrodków
Funduszu Pracy kwotħ wypųaconych w poprzednim miesiČcu Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne. Na wniosek kierownika Centrum starosta moǏe przekazađ Centrum zaliczkħ na wypųatħ Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne.
1. Okres próbny
Aby uczestniczyđ w zajħciach Centrum przez peųne 12 miesiħcy, konieczne
jest pomyƑlne ukoŷczenie jednomiesiħcznego okresu próbnego. W okresie próbnym
nastħpuje juǏ realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, którego
podpisanie, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy, poprzedza przyjħcie do Centrum osoby
skierowanej. UǏycie przez ustawodawcħ w ust. 2 okreƑlenia: „po pomyƑlnym zakoŷczeniu” okresu próbnego Ƒwiadczy, o koniecznoƑci dokonania przez kierownika Centrum oceny postawy i zaangaǏowania osoby skierowanej do uczestnictwa w zajħciach
Centrum. Brak moǏliwoƑci uznania okresu próbnego za zakoŷczony pomyƑlnie nie
wyklucza ponownego skierowania osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy do
uczestnictwa w zajħciach w CIS przez odpowiedni oƑrodek pomocy spoųecznej lub
powiatowy urzČd pracy, z zastrzeǏeniem rozwaǏenia celowoƑci takiego dziaųania,
w oparciu o przesųanki omówione szerzej w komentarzu do art. 12.
2. Okres uczestnictwa
Zgodnie z ust. 3 ustawy, okres uczestnictwa w zajħciach CIS moǏe trwađ do
11 miesiħcy. JeǏeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebħ przedųuǏenia okresu uczestnictwa, kierownik, na wniosek lub po zasiħgniħciu opinii pracownika socjalnego, moǏe przedųuǏyđ okres uczestnictwa w zajħciach do 6 miesiħcy.
Zgodnie z art. 14 ust. 2–4 ustawy, kierownik CIS jest zobowiČzany zapewniđ uczestnikowi:
1) szkolenie z zakresu BHP;
2) przeprowadzenie badaŷ lekarskich;
3) odzieǏ roboczČ i obuwie robocze;
4) bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Dodatkowo, uczestnikom zajħđ w CIS przysųuguje zaopatrzenie z tytuųu wypadku w trakcie pobytu w CIS oraz jeden nieodpųatny posiųek dziennie.
Na gruncie art. 15 pojawia siħ pytanie, czy okres próbny, o którym mowa
w ust. 1 naleǏy do okresu uczestnictwa. Zgodnie z art. 15 ust. 2 uczestnik kierowany
jest do uczestnictwa dopiero po pomyƑlnym zakoŷczeniu okresu próbnego. Z dru46

giej strony ustawodawca okreƑla mianem uczestnika takǏe osobħ biorČcČ udziaų
w Centrum w okresie próbnym. TakǏe z uzasadnienia do rzČdowego projektu ustawy wynika, Ǐe okres próbny zalicza siħ do tzw. pierwszego etapu uczestnictwa
w Centrum, który wraz z 11 miesiħcznym okresem, o którym mowa w ust. 3 ma
wynosiđ 12 miesiħcy. Dokument ten naleǏy uznađ za przydatny w dokonywaniu
wykųadni omawianego przepisu, konstrukcja tego postanowienia nie zmieniųa siħ
bowiem w sposób istotny od czasu skierowania projektu rzČdowego do Sejmu.
Wydaje siħ zatem, Ǐe tam gdzie ustawodawca mówi o okresie uczestnictwa,
oznacza to takǏe okres próbny. Natomiast art. 15 ust. 6a oraz 7a, wyraǍnie odnosi
siħ do okresu uczestnictwa, „o którym mowa w ust. 3”. WyraǏenie to dookreƑla,
o który etap uczestnictwa chodzi, zatem naleǏy przyjČđ, Ǐe art. 15 ust. 6a oraz 7a
dotyczy tylko drugiego etapu uczestnictwa, rozpoczħtego po zakoŷczeniu okresu
próbnego.
3. Dni wolne od zajħđ
W okresie uczestnictwa w zajħciach w CIS, kierownik CIS, na wniosek uczestnika, moǏe przyznađ do 6 dni wolnych od zajħđ, za które przysųuguje Ƒwiadczenie
integracyjne w peųnej wysokoƑci. W zwiČzku z zastrzeǏeniem okresu uczestnictwa
do okreƑlonego w ust. 3, uczestnikowi przysųugujČ dni wolne od zajħđ z zachowaniem prawa do Ƒwiadczenia integracyjnego dopiero po okresie próbnym.
4. Ubezpieczenie spoųeczne uczestnika
Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 paǍdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeŷ spoųecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300) obowiČzkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu podlegajČ osoby m.in. pobierajČce Ƒwiadczenie
integracyjne. Zgodnie zaƑ z art. 18 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy podstawħ wymiaru tej
skųadki stanowi kwota Ƒwiadczenia integracyjnego, a obowiČzek ubezpieczenia
powstaje z dniem nabycia Ƒwiadczenia integracyjnego i ustaje z dniem utraty prawa
do jego Ƒwiadczenia (art. 13 pkt 9 ww. ustawy). W zwiČzku z powyǏszym, okres
uczestnictwa w CIS zalicza siħ do czasu pracy, jako okres skųadkowy na ubezpieczenia spoųeczne.
5. _wiadczenie integracyjne
WysokoƑđ Ƒwiadczenia integracyjnego jest równa zasiųkowi dla bezrobotnych.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej w sprawie
wysokoƑci zasiųku dla bezrobotnych z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2019 r.
poz. 417) wysokoƑđ zasiųku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. wynosi 861,40 zų.
Jak wskazaų w wyroku z dnia 18 grudnia 2008 r. (I OSK 689/08) Naczelny SČd
Administracyjny przyznanie Ƒwiadczenia integracyjnego nie jest uzaleǏnione, od
speųnienia okreƑlonego kryterium dochodowego, natomiast brak prawa do Ƒwiadczenia integracyjnego wiČǏe siħ z posiadaniem prawa do zasiųku dla bezrobotnych,
zasiųku przedemerytalnego, Ƒwiadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej,
renty z tytuųu niezdolnoƑci do pracy i emerytury, o czym stanowi art. 1 ust. 3 pkt 1
– 8 ustawy. Ponadto Ƒwiadczenie integracyjne nie jest równieǏ Ƒwiadczeniem
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z pomocy spoųecznej (art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoųecznej).
W ocenie NSA Ƒwiadczenie integracyjne zbliǏone jest do zasiųku dla bezrobotnych
pomimo, Ǐe przyznawane sČ na podstawie odrħbnych ustaw, gdyǏ jest przyznawane w wysokoƑci tego zasiųku. RównowaǏnoƑđ Ƒwiadczeŷ potwierdza, zdaniem SČdu,
przepis art. 1 ust. 3 pkt 1 komentowanej ustawy, który pozbawia Ƒwiadczenia integracyjnego osobħ uprawnionČ do zasiųku dla bezrobotnych.
6. _wiadczenie integracyjne za niepeųny miesiČc
_wiadczenie integracyjne za niepeųny miesiČc uczestnictwa ustala siħ dzielČc
kwotħ Ƒwiadczenia przez 30 i mnoǏČc przez liczbħ dni kalendarzowych przypadajČcych w okresie, za który Ƒwiadczenie to przysųuguje.
Postanowienie to moǏna zilustrowađ poniǏszym przykųadem:
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7. Dni wolne z prawem do Ƒwiadczenia integracyjnego w peųnej wysokoƑci
Zgodnie z ust. 6a w okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym
mowa w ust. 3, na wniosek uczestnika, kierownik Centrum moǏe przyznađ do 6 dni
wolnych od zajħđ w Centrum, za które przysųuguje Ƒwiadczenie integracyjne w peųnej wysokoƑci.
Uczestnikowi CIS w caųym okresie uczestnictwa przysųuguje jedynie 6 peųnopųatnych dni wolnych od zajħđ, nawet w przypadku przedųuǏenia uczestnictwa
z 11 miesiħcy o kolejne 6 miesiħcy.
8. Zmniejszenie Ƒwiadczenia integracyjnego w przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecnoƑci.
_wiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za kaǏdy dzieŷ nieusprawiedliwionej nieobecnoƑci uczestnika na zajħciach w Centrum trwajČcej nie dųuǏej
niǏ 3 dni w miesiČcu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoƑci trwajČcej
dųuǏej niǏ 3 dni w miesiČcu Ƒwiadczenie integracyjne za dany miesiČc nie przysųuguje (ust. 7).
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PowyǏszy przepis moǏna zilustrowađ nastħpujČcym przykųadem:
hĐǌĞƐƚŶŝŬǁŵĂƌĐƵϮϬϭϵƌ͘ŬŽƌǌǇƐƚĂųǌϯĚŶŝŶŝĞŽďĞĐŶŽƑĐŝŶŝĞƵƐƉƌĂǁŝĞĚůŝǁŝŽŶĞũ͘
Ă ƚƌǌǇ ĚŶŝ ŶŝĞŽďĞĐŶŽƑĐŝ ŶŝĞƵƐƉƌĂǁŝĞĚůŝǁŝŽŶĞũ ƉŽƚƌČĐĞŶŝĞ ǁ ǁǇƐ͘ ϭͬϮϬ ǁǇŶŝĞƐŝĞ
ϭϮϵ͕Ϯϭǌų͘tǌǁŝČǌŬƵǌƉŽǁǇǏƐǌǇŵ͕ƵĐǌĞƐƚŶŝŬŽƚƌǌǇŵĂƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞǌĂ
ŵŝĞƐŝČĐŵĂƌǌĞĐǁǁǇƐ͘ϳϯϮ͕ϭϵǌų͘
ͺͳǡͶͲݖÏ
ൌ Ͷ͵ǡͲݖÏ
ʹͲ
Ͷ͵ǡͲݖÏ ൈ ͵݀݊݅ ൌ ͳʹͻǡʹͳݖÏ
ͺͳǡͶͲݖÏ െ ͳʹͻǡʹͳݖÏ ൌ ͵ʹǡͳͻݖÏ


9. Zmniejszenie Ƒwiadczenia integracyjnego w przypadku usprawiedliwionej nieobecnoƑci.
Jak wynika z ust. 7a w okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym
mowa w ust. 3, za okres niezdolnoƑci do uczestniczenia w zajħciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza, jednak nie dųuǏszy niǏ 14 dni, Ƒwiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za kaǏdy dzieŷ niezdolnoƑci. Za kaǏdy kolejny
dzieŷ niezdolnoƑci do uczestniczenia w zajħciach w Centrum Ƒwiadczenie nie przysųuguje. W zwiČzku z powyǏszym, w caųym okresie uczestnictwa, nastħpujČcym
po okresie próbnym, uczestnik otrzyma Ƒwiadczenie integracyjne pomniejszone
o 1/40 tylko za okres nieobecnoƑci spowodowanej chorobČ poƑwiadczonČ przez
lekarza do 14 dni (w przypadku krótszych nieobecnoƑci, dni choroby sumuje siħ
do uzyskania 14 dni). Po przekroczeniu 14 dni zwolnienia lekarskiego do obliczenia wysokoƑci naleǏnego Ƒwiadczenia integracyjnego zastosowanie majČ przepisy
art. 15 ust. 6.
PowyǏszy przepis moǏna zilustrowađ nastħpujČcym przykųadem:
hĐǌĞƐƚŶŝŬǁŵŝĞƐŝČĐƵŵĂƌĐƵϮϬϭϵƌ͘ũĞƐƚŶŝĞŽďĞĐŶǇϮϬĚŶŝǁƐŬƵƚĞŬĐŚŽƌŽďǇƉŽͲ
ƚǁŝĞƌĚǌŽŶĞũƉƌǌĞǌůĞŬĂƌǌĂ͘_ǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞǌĂϭϰĚŶŝǌŽƐƚĂũĞƉŽŵŶŝĞũƐǌŽŶĞ
ŽϭͬϰϬǌĂŬĂǏĚǇĚǌŝĞŷǌǁŽůŶŝĞŶŝĂ͘WŽƚƌČĐĞŶŝĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĂŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞŐŽǌĂŬŽůĞũŶĞ
ϲĚŶŝǌǁŽůŶŝĞŶŝĂůĞŬĂƌƐŬŝĞŐŽƉŽŶĂĚůŝŵŝƚϭϰĚŶŝǁǇŶŽƐŝϭϳϮ͕Ϯϲǌų;ǌŐŽĚŶŝĞǌǌĂƐĂĚČ
ǁųĂƑĐŝǁČĚůĂƉŽƚƌČĐĞŷǌĂŶŝĞƉĞųŶǇŵŝĞƐŝČĐƉĂƚƌǌƉƵŶŬƚϭϬͿ͘^ƵŵĂƉŽƚƌČĐĞŷǌĂŵŝĞͲ
ƐŝČĐŵĂƌǌĞĐǁǇŶŽƐŝϰϳϯ͕ϴϮǌų͘EĂůĞǏŶĞƑǁŝĂĚĐǌĞŶŝĞŝŶƚĞŐƌĂĐǇũŶĞĚŽǁǇƉųĂƚǇǁŵŝĞͲ
ƐŝČĐƵŵĂƌĐƵǁǇŶŽƐŝϯϴϳ͕ϱϴǌų͘
ͺͳǡͶͲݖÏ
ൌ ʹͳǡͷͶݖÏ
ͶͲ
ʹͳǡͷͶݖÏ ൈ ͳͶ݀݊݅ ൌ ͵ͲͳǡͷݖÏ
ͺͳǡͶͲݖÏ
ൌ ʹͺǡͳݖÏ
͵Ͳ
ʹͺǡͳݖÏ ൈ ݀݊݅ ൌ ͳʹǡʹݖÏ
ͺͳǡͶͲݖÏ െ ͵ͲͳǡͷݖÏ െ ͳʹǡʹݖÏ ൌ ͵ͺǡͷͺݖÏ
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Dodatkowo wydaje siħ, Ǐe przepis ten mówi wyųČcznie o chorobie uczestnika
Centrum, nie zaƑ o chorobie innych czųonków rodziny. Gdyby bowiem chodziųo
takǏe o nieobecnoƑđ spowodowanČ koniecznoƑciČ opieki nad dzieckiem lub innym
czųonkiem rodziny, to ustawodawca powinien szerzej ujČđ przesųanki dokonania
wypųaty Ƒwiadczenia pomimo nieobecnoƑci. Art. 15 ust. 7a nie mówi jednak ani
o nieobecnoƑci spowodowanej koniecznoƑciČ sprawowania opieki nad dzieckiem
czy innym czųonkiem rodziny, ani nawet ogólnie o nieobecnoƑci usprawiedliwionej.
PoniewaǏ przepis ten ustanawia wyjČtek od zasady wypųacania Ƒwiadczenia za dni,
w których uczestnik byų obecny na zajħciach, to nie naleǏy stosowađ jego rozszerzajČcej wykųadni. NaleǏy zatem przyjČđ, Ǐe wypųata Ƒwiadczenia integracyjnego
zmniejszonego o 1/40 dotyczy okresu potwierdzonej przez lekarza choroby uczestnika Centrum (nieprzekraczajČcego 14 dni). Nie dotyczy natomiast innych okolicznoƑci, w których Ǐyciowo uzasadnione, czy nawet konieczne jest opuszczenie przez
niego zajħđ. Wówczas brak uczestnictwa w zajħciach w Centrum spowodowanego
np. opiekČ nad chorym dzieckiem czy innym czųonkiem rodziny powinno byđ traktowane jako nieobecnoƑđ usprawiedliwiona i naleǏy zastosowađ zasadħ z art. 15
ust. 6.
NaleǏy podkreƑliđ, Ǐe do uczestników CIS nie stosuje siħ przepisów prawa pracy.
10. Brak Ƒwiadczenia integracyjnego za dni usprawiedliwionej nieobecnoƑci
Chođ ustawa nie przesČdza tego wprost, to odliczanie kwoty Ƒwiadczenia za dni
usprawiedliwionej obecnoƑci, za którČ Ƒwiadczenie to nie przysųuguje (np. w razie
przekroczenia limitu pųatnego zwolnienia lekarskiego) powinno nastħpowađ wedųug
reguųy wųaƑciwej dla odliczania Ƒwiadczenia za niepeųny miesiČc uczestnictwa, wyraǏonej w ust. 6. _wiadczenie integracyjne za dni usprawiedliwionej nieobecnoƑci
po przekroczeniu 14 dnia zwolnienia lekarskiego ustala siħ zatem dzielČc kwotħ
Ƒwiadczenia przez 30 i mnoǏČc przez liczbħ dni kalendarzowych przypadajČcych
w okresie, za który Ƒwiadczenie to przysųuguje.
11. Ograniczenie egzekucji sČdowej ze Ƒwiadczeŷ integracyjnych
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postħpowania cywilnego (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1460) reguluje zasady egzekucji sČdowej. Zgodnie z brzmieniem
Art. 831 § 1 pkt 9 Kpc, który reguluje ograniczenia egzekucji z wierzytelnoƑci i innych praw majČtkowych oraz z rachunku bankowego, egzekucji nie podlega m.in.
Ƒwiadczenie integracyjne wypųacane uczestnikowi przez centra integracji spoųecznej. Natomiast Art. 833 Kpc odnosi siħ do ograniczeŷ egzekucji wynagrodzeŷ za
pracħ i innych Ƒwiadczeŷ periodycznych o podobnym charakterze, a takǏe emerytur
i rent oraz Ƒwiadczeŷ okresowych, których celem jest zapewnienie utrzymania albo
stanowiČcych jedyne Ǎródųo dochodu dųuǏnika bħdČcego osobČ fizycznČ.
W § 6 tego artykuųu wskazano, Ǐe nie podlegajČ egzekucji Ƒwiadczenia alimentacyjne, Ƒwiadczenia pieniħǏne wypųacane w przypadku bezskutecznoƑci egzekucji
alimentów, Ƒwiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielħgnacyjne, porodowe, dla
sierot zupeųnych, zasiųki dla opiekunów, Ƒwiadczenia z pomocy spoųecznej, Ƒwiadczenia integracyjne, Ƒwiadczenie wychowawcze oraz jednorazowe Ƒwiadczenie,
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o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciČǏy i rodzin „Za Ǐyciem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473). SČ to Ƒwiadczenia stanowiČce przejaw polityki prorodzinnej i ochrony dzieci, które majČ wspomagađ dųuǏnika
i jego rodzinħ dla zapewnienia jej minimalnego poziomu egzystencji.21
12. Refundacja Ƒwiadczeŷ integracyjnych przez starostħ
Zgodnie z ust. 8 komentowanego przepisu, starosta wųaƑciwy dla siedziby CIS
refunduje ze Ƒrodków Funduszu Pracy kwotħ wypųaconych w poprzednim miesiČcu
Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne. W zwiČzku z powyǏszym, kierownik CIS w celu uzyskania refundacji wypųaconych Ƒwiadczeŷ
integracyjnych, powinien zųoǏyđ wniosek do wųaƑciwego dla siedziby CIS powiatowego urzħdu pracy. Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym stanowiČ zatemůĞǆ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐ w stosunku do postanowieŷ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przepisy komentowanej ustawy jednoznacznie stanowiČ, Ǐe na wniosek kierownika Centrum, zawierajČcy kopiħ listy wypųaconych uczestnikom zajħđ Ƒwiadczeŷ integracyjnych, starosta wųaƑciwy dla siedziby Centrum refunduje ze Ƒrodków
Funduszu Pracy kwotħ wypųaconych w poprzednim miesiČcu Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne. Z treƑci tak sformuųowanego
przepisu wynika, Ǐe starosta niebħdČcy wųaƑciwym dla siedziby Centrum, nie moǏe
zrefundowađ, na wniosek Centrum, wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych.
Wypųacane uczestnikom zajħđ w Centrum Ƒwiadczenie integracyjne, stanowi
czħƑđ kosztów uczestnictwa w zajħciach Centrum i realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.
Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia instytucjach rynku pracy, Ƒwiadczenia integracyjne przyznawane na
podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz skųadki na ubezpieczenia spoųeczne od tych Ƒwiadczeŷ finansowane sČ ze Ƒrodków Funduszu Pracy. Natomiast
stosownie do art. 15 ust. 8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym Ƒwiadczenie integracyjne jest Ƒwiadczeniem obligatoryjnym. _wiadczenia integracyjne nie sČ zatem
finansowane ze Ƒrodków Funduszu Pracy (w ramach limitów) na realizacjħ programów na rzecz promocji zatrudnienia, ųagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadaŷ, ustalanych przez ministra wųaƑciwego do spraw pracy wedųug algorytmu. Zgodnie natomiast z art. 109 ust. 5 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy, Ƒrodki
Funduszu Pracy na wypųatħ Ƒwiadczeŷ obligatoryjnych sČ przekazywane, miħdzy
innymi samorzČdom powiatów, do wysokoƑci faktycznych potrzeb. Nie ma zatem
potrzeby zawierania przez starostów jakichkolwiek porozumieŷ w przedmiocie
refundacji Ƒwiadczeŷ integracyjnych. Starosta wųaƑciwy dla siedziby Centrum integracji spoųecznej, zgodnie z powoųanymi wyǏej przepisami wskazanych ustaw, ma
21
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bowiem prawo i obowiČzek wnioskowania o Ƒrodki Funduszu Pracy na finansowanie Ƒwiadczeŷ integracyjnych do wysokoƑci faktycznie istniejČcych w tym zakresie
potrzeb.
13. Kierowanie osób dųugotrwale bezrobotnych do CIS przez Powiatowy UrzČd
Pracy
Zgodnie z art. 12 osoba moǏe zostađ skierowana do uczestnictwa w zajħciach
prowadzonych przez Centrum, przez wųaƑciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu
osoby oƑrodek pomocy spoųecznej, a poczČwszy od 1 stycznia 2020 takǏe przez
dyrektora centrum usųug spoųecznych, (o ile w danym powiecie oƑrodek pomocy
spoųecznej zostanie przeksztaųcony w centrum usųug spoųecznych). InnČ moǏliwoƑciČ zgodnČ z obowiČzujČcymi przepisami, jest skierowanie osoby dųugotrwale bezrobotnej do uczestniczenia w zajħciach Centrum przez powiatowy urzČd pracy,
w którego ewidencji figuruje osoba kierowana. W takiej sytuacji powiatowy urzČd
pracy ma obowiČzek, powiadomienia o fakcie skierowania wųaƑciwy oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS. Kierowanie do Centrum przez powiatowe urzħdy pracy dotyczy
tylko osób dųugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku kierowania osób do Centrum
utworzonego przez organizacjħ pozarzČdowČ, porozumienie w sprawie kierowania
do Centrum, zawartego pomiħdzy powiatowym urzħdem pracy a oƑrodkiem pomocy spoųecznej/CUS nie jest wymagane. Niemniej z uwagi na realizacjħ konkretnych
projektów moǏe ono zostađ zawarte i uwzglħdniađ szczegóųowe zasady wspóųpracy,
niewymienione w przepisach.
Kierowanie osób bezrobotnych korzystajČcych ze Ƒwiadczeŷ z pomocy spoųecznej do uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymaga zųoǏenia przez oƑrodek pomocy spoųecznej/CUS wniosku w tej sprawie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez powiatowy
urzČd pracy skutkuje skierowaniem osoby do udziaųu w CIS oraz koniecznoƑciČ zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Art. 15a. 1. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa
w art. 15 ust. 3, kierownik Centrum moǏe przyznađ uczestnikowi motywacyjnČ premiħ integracyjnČ, biorČc pod uwagħ aktywnČ postawħ i postħpy w reintegracji spoųecznej i zawodowej.
2. Motywacyjna premia integracyjna nie moǏe przekroczyđ 50% wysokoƑci
Ƒwiadczenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4.
Motywacyjna premia integracyjna powinna byđ narzħdziem, które z jednej
strony pozwala wyróǏniđ najbardziej zaangaǏowanych uczestników CIS, a z drugiej
wpųywađ aktywizujČco na inne osoby uƑwiadamiajČc im korzyƑci pųynČce z sumiennoƑci w wykonywaniu obowiČzków wynikajČcych z programu, co powinno przekųadađ siħ na ksztaųtowanie przyszųych postaw pracowniczych.
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Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym kierownik Centrum
moǏe przyznađ uczestnikowi motywacyjnČ premiħ integracyjnČ, biorČc pod uwagħ
aktywnČ postawħ i postħpy w reintegracji spoųecznej i zawodowej. Zasady przyznawania premii motywacyjnej powinny byđ jasno okreƑlone w regulaminie dziaųania CIS. Udzielenie przez kierownika Centrum premii integracyjnej nie tworzy po
stronie Pup czy gminy obowiČzku przekazania na rzecz Centrum dodatkowych
Ƒrodków, bowiem kierownik CIS moǏe w ramach peųnienia swojej funkcji dysponowađ jedynie Ƒrodkami tej jednostki organizacyjnej. Premia ta finansowana jest ze
Ƒrodków Centrum, o których mowa w art. 10 ust. 1 lub 2, na co wskazuje brzmienie
art. 10 ust. 6 pkt 1. Motywacyjna premia w Ƒwietle art. 10 ust. 6 nie stanowi jednak
Ƒwiadczenia integracyjnego (przepis ten uǏywajČc spójnika „oraz” wskazuje, Ǐe sČ
to odrħbne kategorie przysporzeŷ na rzecz uczestnika). Do premii tej nie stosuje siħ
zatem art. 15 ust. 8, zgodnie z którym na wniosek kierownika Centrum, zawierajČcy
kopiħ listy wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych, starosta wųaƑciwy dla siedziby
Centrum refunduje ze Ƒrodków Funduszu Pracy kwotħ wypųaconych w poprzednim
miesiČcu Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne.

Rozdziaų 6.
Zatrudnienie wspierane
Art. 15b. 1. Zatrudnienie wspierane moǏe byđ realizowane w formie:
1) prac spoųecznie uǏytecznych na zasadach okreƑlonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) skierowania do pracy na zasadach okreƑlonych w art. 16;
3) rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i spoųecznego dla
osób realizujČcych prace spoųecznie uǏyteczne w rozumieniu przepisów o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujČcych zatrudnienie, dziaųalnoƑđ
gospodarczČ, zakųadajČcych lub przystħpujČcych do spóųdzielni socjalnej.
2. Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach
o pomocy spoųecznej.
Zatrudnienie wspierane nie jest w istocie zatrudnieniem, ale róǏnymi formami
wspierania aktywnoƑci zawodowej osób, do których stosuje siħ przepisy ustawy
wskazanych w art. 1 ust. 2. W gruncie rzeczy, jeƑli chodzi o charakter tych dziaųaŷ,
to jest to raczej wspieranie zatrudnienia, które jest stanem docelowym, a nie zatrudnianie samo w sobie.
Prace spoųecznie uǏyteczne to prace wykonywane przez osoby nieposiadajČce
prawa do zasiųku dla bezrobotnych na skutek skierowania przez starostħ (Pup),
organizowane przez gminħ w jednostkach organizacyjnych pomocy spoųecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujČcych siħ pomocČ charytatywnČ lub
dziaųajČcych na rzecz spoųecznoƑci lokalnej. Wymiar wykonywania prac spoųecznie
uǏytecznych to 10 godzin tygodniowo. Wykonywanie prac spoųecznie uǏytecznych
odbywa siħ na podstawie porozumienia zawartego miħdzy starostČ a gminČ, na
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rzecz której prace bħdČ wykonywane. Gmina sporzČdza do dnia 31 stycznia kaǏdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spoųecznie uǏytecznych
i przesyųa go wųaƑciwemu miejscowo staroƑcie i kierownikowi oƑrodka pomocy spoųecznej/dyrektorowi CUS. Osobie wykonujČcej prace spoųecznie uǏyteczne przysųuguje Ƒwiadczenie w wysokoƑci nie niǏszej niǏ obecnie 8,5 zų za kaǏdČ godzinħ wykonywania prac. _wiadczenie to podlega waloryzacji na zasadach okreƑlonych
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Starosta refunduje
gminie ze Ƒrodków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty Ƒwiadczenia przysųugujČcego osobie wykonujČcej prace spoųecznie uǏyteczne.
Skierowanie do pracy zostaųo omówione szerzej w komentarzu do art. 16.
TrzeciČ z wymienionych w przepisie form zatrudnienia wspieranego sČ dziaųania
z zakresu poradnictwa (kierowane do osoby potrzebujČcej) oraz rzecznicze (a wiec
kierowane do podmiotów zewnħtrznych w stosunku do niej) dotyczČce kwestii
zawodowych, psychologicznych i spoųecznych. W ramach zatrudnienia wspieranego
dziaųania te sųuǏyđ majČ osobom realizujČcym prace spoųecznie uǏyteczne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujČcych zatrudnienie, dziaųalnoƑđ gospodarczČ, zakųadajČcych lub przystħpujČcych do
spóųdzielni socjalnej. StanowiČ one uzupeųnienie, nierzadko ostatni etap ƑcieǏki,
którČ podČǏa osoba trafiajČca wreszcie do Ƒrodowiska pracy innego niǏ CIS.
Art. 16. 1. Po zakoŷczeniu uczestnictwa w zajħciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach takǏe przed jego zakoŷczeniem, jednak nie wczeƑniej niǏ po
6 miesiČcach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej – na
wniosek pracownika socjalnego:
1) powiatowy urzČd pracy moǏe skierowađ uczestnika lub uczestniczČcego
w klubie integracji spoųecznej do pracy:
a) u pracodawcy,
b) w Centrum.
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
1a. Absolwenci centrum integracji spoųecznej lub absolwenci klubu integracji
spoųecznej mogČ podjČđ wspólnČ dziaųalnoƑđ gospodarczČ w formie spóųdzielni socjalnej na zasadach okreƑlonych w przepisach o spóųdzielniach socjalnych.
2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa siħ na podstawie umowy zawartej miħdzy starostČ wųaƑciwym dla siedziby Centrum lub gminy,
organizacji pozarzČdowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcČ, w której pracodawca zobowiČzuje siħ do zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczČcego w klubie integracji spoųecznej przez okres nie krótszy niǏ
12 miesiħcy, a starosta do refundowania pracodawcy czħƑci wypųaconego tej osobie
wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesiħcy, w wysokoƑci nieprzekraczajČcej:
1) 100% zasiųku dla bezrobotnych wraz ze skųadkČ na ubezpieczenia spoųeczne,
w pierwszych 3 miesiČcach;
2) 80% zasiųku dla bezrobotnych wraz ze skųadkČ na ubezpieczenia spoųeczne,
w 3 kolejnych miesiČcach;
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3) 60% zasiųku dla bezrobotnych wraz ze skųadkČ na ubezpieczenia spoųeczne,
w nastħpnych 6 miesiČcach.
3. Przepis ust. 2 stosuje siħ odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika
i uczestniczČcego w klubie integracji spoųecznej do pracy w Centrum.
4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjħciu dziaųalnoƑci,
o której mowa w ust. 1a, mogČ byđ dofinansowane ze Ƒrodków Funduszu Pracy do
wysokoƑci 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, w wysokoƑci nieprzekraczajČcej jednak przeciħtnego wynagrodzenia.
5. Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje starosta ze Ƒrodków Funduszu
Pracy, w okresach miesiħcznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie
30 dni od dnia jego zųoǏenia.
5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) dane pracodawcy;
2) dane skierowanego uczestnika lub uczestniczČcego w klubie integracji spoųecznej;
3) wysokoƑđ i skųadniki wynagrodzenia;
4) wysokoƑđ refundacji.
5b. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana jako pomoc de minimis
zgodnie z rozporzČdzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).
5c. ZaƑwiadczenie o udzieleniu refundacji, o której mowa w ust. 2, wydaje starosta na zasadach okreƑlonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postħpowaniu
w sprawach dotyczČcych pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362).
6. W przypadku podjħcia dziaųalnoƑci, o której mowa w ust. 1a, przysųugujČ
uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Skierowanie do pracy
Zatrudnienie wspierane polega nie tylko na udzieleniu pomocy w podjħciu pracy, ale równieǏ na zapewnieniu pracodawcy opųacalnych warunków zatrudnienia.22
Zgodnie z ust. 1 i 2, po zakoŷczeniu uczestnictwa w zajħciach w CIS, a w uzasadnionych przypadkach równieǏ przed jego zakoŷczeniem, na wniosek kierownika
CIS, pracownika socjalnego i uczestnika, powiatowy urzČd pracy moǏe skierowađ
uczestnika do pracy u pracodawcy lub do pracy w CIS. Skierowanie to odbywa siħ
na podstawie umowy zawartej pomiħdzy starostČ a pracodawcČ, na podstawie
której pracodawca zobowiČzuje siħ zatrudniđ skierowanego uczestnika CIS, a starosta zrefundowađ czħƑđ wypųaconego wynagrodzenia.
Pomimo uǏycia w art. 16 ust. 2 ustawy okreƑlenia „uczestnik”, które zgodnie
z art. 2 pkt 7 oznacza osobħ uczestniczČcČ w zajħciach w CIS w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, naleǏy interpretowađ ten przepis rozsze22

I. Sierpowska, „Zatrudnienie socjalne”, Monitor Prawa Pracy, 2004, nr 11, str. 298.
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rzajČco w powiČzaniu z brzmieniem art. 16 ust. 1 i przyjČđ, Ǐe do zatrudniħnia wspieranego moǏna skierowađ zarówno uczestnika zajħđ CIS, jak równieǏ jego
absolwenta.
Powiatowy urzČd pracy dokonuje refundacji czħƑci wynagrodzenia wypųacanego osobie skierowanej w wysokoƑci okreƑlonej w ust. 2 pkt 1–3 komentowanego
przepisu, w terminie 30 dni od daty zųoǏenia wniosku o refundacjħ. Po zakoŷczonym okresie refundacji Pup w okresach comiesiħcznych monitoruje zatrudnienie,
zobowiČzujČc pracodawcħ do przedųoǏenia druku ZUS RCA oraz kserokopii listy
obecnoƑci. Ta wųaƑnie refundacja powoduje, Ǐe zatrudnienie wspierane powinno
byđ atrakcyjnČ pod wzglħdem finansowym ofertČ dla pracodawców. Pup moǏe
bowiem zrefundowađ im czħƑđ wynagrodzenia i skųadek na ubezpieczenie spoųeczne pracownika. Warunkiem jednak uzyskania wsparcia jest zatrudnienie wskazanej
osoby na okres nie krótszy niǏ 12 miesiħcy. W przypadku niedochowania okresu
trwaųoƑci uzyskane Ƒrodki finansowe pracodawca jest zobowiČzany zwróciđ. Problem moǏe równieǏ stanowiđ niewystarczajČce zabezpieczenie przez Pup Ƒrodków
finansowych na ten cel.
Starosta wydaje z urzħdu zaƑwiadczenie, potwierdzajČce, Ǐe udzielona pomoc,
o której mowa w ust. 2 (refundacja czħƑci wynagrodzenia i skųadki na ubezpieczenie
spoųeczne) jest pomocČ ĚĞŵŝŶŝŵŝƐ. W przypadku, gdy wartoƑđ faktycznie udzielonej pomocy ĚĞ ŵŝŶŝŵŝƐ jest inna niǏ wartoƑđ pomocy wskazana w wydanym zaƑwiadczeniu, podmiot udzielajČcy pomocy (starosta), w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaƑwiadczenie, w którym wskazuje wųaƑciwČ
wartoƑđ pomocy oraz stwierdza utratħ waǏnoƑci poprzedniego zaƑwiadczenia.
Przepisy regulujČce kwestie zaƑwiadczeŷ zawarte zostaųy w art. 5 i 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postħpowaniu w sprawach dotyczČcych pomocy publicznej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 362). Wzory formularzy przedstawianych przy ubieganiu siħ
o pomoc ĚĞŵŝŶŝŵŝƐ stanowiČ zaųČczniki do rozporzČdzenia Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegajČcy siħ o pomoc ĚĞŵŝŶŝƐŵŝƐ (Dz.U. nr 53 poz. 311).
NaleǏy równieǏ dodađ, Ǐe zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu
Pracy moǏe przyznađ bezrobotnemu lub poszukujČcemu pracy, o którym mowa
w art. 49 pkt 7 (tj. poszukujČcemu pracy niepozostajČcemu w zatrudnieniu lub
niewykonujČcemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepeųnosprawnej),
lub poszukujČcemu pracy niepozostajČcemu w zatrudnieniu lub niewykonujČcemu
innej pracy zarobkowej, jednorazowo Ƒrodki na zaųoǏenie spóųdzielni socjalnej lub
przystČpienie do niej po jej zaųoǏeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa zwiČzanych z podjħciem tej dziaųalnoƑci w wysokoƑci okreƑlonej w umowie, nie wyǏszej jednak niǏ 6-krotnej wysokoƑci przeciħtnego wynagrodzenia. Wsparcie to moǏe zatem dotyczyđ równieǏ absolwenta CIS.
Warto zauwaǏyđ, Ǐe do programu zatrudnienia wspieranego kierowani sČ tylko najlepsi absolwenci CIS, którzy, chođ czħsto po Ǐyciowych przejƑciach, sČ wysoce zmotywowani do podjħcia zatrudnienia. NajczħƑciej przechodzČ oni szkolenia w takich profilach zawodowych, jak: budowlany, opieki, gastronomiczno-hotelarski i sprzČtania.
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Jednak zatrudnienia wspieranego Pup nie przyzna osobom, które majČ wypųacane inne Ƒwiadczenie, tj.: zasiųek (dla bezrobotnych, przedemerytalny), Ƒwiadczenie przedemerytalne, rentħ (strukturalnČ, z tytuųu niezdolnoƑci do pracy), emeryturħ lub nauczycielskie Ƒwiadczenie kompensacyjne.
Art. 17. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ

Rozdziaų 7.
Kluby integracji spoųecznej
Art. 18. 1. Gmina, organizacja pozarzČdowa oraz podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 2 pkt 3, prowadzČce reintegracjħ zawodowČ i spoųecznČ dla osób, o których mowa w art. 1, mogČ prowadziđ klub integracji spoųecznej. Klub integracji
spoųecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa
w art. 18a.
2. W klubach integracji spoųecznej moǏna organizowađ w szczególnoƑci:
1) dziaųania majČce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okreƑlony, w peųnym lub niepeųnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usųug na
podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjħcia zatrudnienia lub
podjħcia dziaųalnoƑci w formie spóųdzielni socjalnej;
2) prace spoųecznie uǏyteczne;
3) roboty publiczne;
4) poradnictwo prawne;
5) dziaųalnoƑđ samopomocowČ w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych;
6) staǏe, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
3. Uczestnictwo w klubach integracji spoųecznej jest dobrowolne.
4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy spoųecznej.
5. Okres uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest ustalany indywidualnie
z kaǏdym z uczestników.
5a. Zakoŷczenie uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest potwierdzone
zaƑwiadczeniem wydawanym niezwųocznie przez podmiot prowadzČcy klub integracji
spoųecznej.
6. Utworzenie i dziaųalnoƑđ klubów integracji spoųecznej moǏe byđ finansowana
w szczególnoƑci:
1) ze Ƒrodków z Unii Europejskiej;
2) z dotacji pochodzČcych z dochodów wųasnych gminy.
7. Klub integracji spoųecznej moǏe realizowađ dziaųania w zakresie integracji spoųecznej bezrobotnych sųuǏČce ksztaųtowaniu aktywnej postawy w Ǐyciu spoųecznym
i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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8. Realizacja dziaųaŷ, o których mowa w ust. 7, oraz ich finansowanie odbywa siħ,
zgodnie z:
1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu integracji spoųecznej prowadzonego przez gminħ albo
2) umowČ, o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu integracji spoųecznej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3.
9. Do dziaųaŷ klubu integracji spoųecznej, o których mowa w ust. 7, nie stosuje siħ
ust. 3–5.
1. Zakųadanie i prowadzenie klubu integracji spoųecznej
Klub integracji spoųecznej, zgodnie z ust. 1, moǏe byđ prowadzony przez gminħ oraz organizacjħ pozarzČdowČ w rozumieniu art. 2 pkt 2 komentowanej ustawy. KIS mogČ zaųoǏyđ równieǏ podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3
Uodppiow, czyli tzw. „podmioty koƑcielne” i spóųdzielnie socjalne, z tym zastrzeǏeniem, Ǐe sČ to spóųdzielnie zaųoǏone przez osoby prawne. KIS powoųany przez gminħ, na podstawie uchwaųy rady gminy, moǏe funkcjonowađ jako gminna jednostka
organizacyjna bČdǍ zostaje powoųany w ramach istniejČcej juǏ jednostki organizacyjnej. W takiej sytuacji, KIS prowadzony jest najczħƑciej w ramach oƑrodka pomocy
spoųecznej, jako niewyodrħbniona organizacyjnie i nieposiadajČca osobowoƑci prawnej komórka.
Natomiast organizacja pozarzČdowa, prowadzČca dziaųalnoƑđ na rzecz osób
wymienionych w art. 1 ust. 2 (osób podlegajČcych wykluczeniu spoųecznemu), moǏe utworzyđ i prowadziđ KIS w ramach swojej dziaųalnoƑci statutowej.
2. Dziaųania podejmowane przez klub integracji spoųecznej
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy w klubach integracji spoųecznej moǏna organizowađ w szczególnoƑci:
1) dziaųania majČce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okreƑlony,
w peųnym lub niepeųnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania
usųug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjħcia zatrudnienia lub podjħcia dziaųalnoƑci w formie spóųdzielni socjalnej;
2) prace spoųecznie uǏyteczne;
3) roboty publiczne;
4) poradnictwo prawne;
5) dziaųalnoƑđ samopomocowČ w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych;
6) staǏe, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
Omawiany przepis wskazuje zatem obszary, w których powinna koncentrowađ
siħ dziaųalnoƑđ KIS dostosowana do indywidualnie okreƑlonych potrzeb osób wykluczonych spoųecznie w celu ich reintegracji zawodowej i spoųecznej. Program KIS
powinien zakųadađ konkretne, kompleksowe dziaųania zarówno w zakresie ksztaų58

towania postaw, budowania motywacji czy peųnienia ról spoųecznych, jak równieǏ
zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu samodzielnego Ƒwiadczenia pracy na rynku pracy.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy przewiduje moǏliwoƑđ prowadzenia przez KIS
dziaųaŷ majČcych na celu pomoc uczestnikowi zajħđ w znalezieniu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracħ lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy
zlecenie lub umowy o dzieųo) oraz pomoc w przygotowaniu podjħcia zatrudnienia
lub podjħcia dziaųalnoƑci gospodarczej w formie spóųdzielni socjalnej. W zwiČzku
z powyǏszym, przepis ten nie reguluje usųug Ƒwiadczonych przez KIS na rzecz osób
trzecich na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, ale okreƑla moǏliwe
formy zatrudnienia uczestnika zajħđ w wyniku dziaųaŷ podjħtych przez KIS.
3. Uczestnictwo w klubie integracji spoųecznej
Przepisy komentowanej ustawy, w tym równieǏ w zakresie uczestników KIS,
stosuje siħ do osób wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy, którzy ze wzglħdu na swojČ sytuacjħ ǏyciowČ nie sČ w stanie wųasnym staraniem zaspokoiđ swoich podstawowych potrzeb Ǐyciowych i znajdujČ siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo oraz
uniemoǏliwiajČcej lub ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym i rodzinnym (wiħcej na ten temat w komentarzu do art. 1 ust. 2). Uczestnictwo
w KIS jest dobrowolne, ale jego bezwzglħdnym warunkiem jest realizacja kontraktu
socjalnego, czyli zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spoųecznej (art. 6 pkt 6)
pisemnej umowy zawartej z osobČ ubiegajČcČ siħ o pomoc, okreƑlajČcČ uprawnienia i zobowiČzania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych dziaųaŷ zmierzajČcych do przezwyciħǏenia trudnej sytuacji Ǐyciowej osoby lub rodziny. Okres
uczestnictwa w KIS ustalany jest indywidualnie w zaleǏnoƑci od zidentyfikowanych
deficytów i koniecznych do podjħcia dziaųaŷ.
Art. 18a. 1. Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji spoųecznej.
2. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda wųaƑciwy ze wzglħdu na miejsce funkcjonowania klubu integracji spoųecznej, na podstawie zgųoszenia podmiotu, o którym
mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty zgųoszenia.
3. Zgųoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje siħ na formularzu zgųoszenia,
którego wzór oraz niezbħdne zaųČczniki okreƑli minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego, w drodze rozporzČdzenia, majČc na wzglħdzie koniecznoƑđ pozyskiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach
prowadzČcych kluby integracji spoųecznej.23
4. Podmiot, o którym mowa w art. 18 ust. 1, zobowiČzany jest w przypadku
zaprzestania prowadzenia klubu integracji spoųecznej do zgųoszenia tego faktu wojewodzie, w formie pisemnej, nie póǍniej niǏ w terminie 30 dni od daty zaprzestania
prowadzenia klubu integracji spoųecznej.
23

RozporzČdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoųecznej w sprawie wzoru formularza zgųoszenia do
rejestru klubów integracji spoųecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 513) stanowi zaųČcznik
nr 3 do Komentarza.
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5. W przypadku stwierdzenia przez wojewodħ zaprzestania prowadzenia klubu
integracji spoųecznej lub dokonania zgųoszenia, o którym mowa w ust. 4, wojewoda
wykreƑla klub integracji spoųecznej z rejestru.
6. Klub integracji spoųecznej przedstawia corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia
31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawierajČce rozliczenie dotacji za rok poprzedni
oraz efekty reintegracji zawodowej i spoųecznej.
Stosownie do art. 18 i 18a ustawy, KIS moǏe byđ prowadzony przez gminħ,
organizacjħ pozarzČdowČ oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, zajmujČce siħ reintegracjČ zawodowČ i spoųecznČ osób wykluczonych spoųecznie. Klub
integracji spoųecznej prowadzony jest po dokonaniu przez wojewodħ, wųaƑciwego
ze wzglħdu na miejsce funkcjonowania klubu, wpisu w stosownym rejestrze. Przepisy ustawy nie precyzujČ czy miejsce funkcjonowania klubu moǏe byđ toǏsame
z miejscem funkcjonowania centrum integracji spoųecznej.
W zwiČzku z powyǏszym, naleǏy przyjČđ, Ǐe ze wzglħdu na brak wyraǍnego zakazu sformuųowanego w ustawie, jeden podmiot moǏe prowadziđ równoczeƑnie CIS
i KIS w jednym miejscu. JednakǏe, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy, dziaųalnoƑđ Centrum, utworzonego przez organizacjħ pozarzČdowČ, powinna byđ wyodrħbniona organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajČcy naleǏytČ identyfikacjħ pod wzglħdem
organizacyjnym i finansowym oraz w stopniu umoǏliwiajČcym okreƑlenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzglħdnieniem przepisów o rachunkowoƑci.
Art. 18b. Wojewoda przedstawia corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia 30 kwietnia,
ministrowi wųaƑciwemu do spraw zabezpieczenia spoųecznego informacjħ o liczbie
zarejestrowanych klubów integracji spoųecznej wedųug stanu na dzieŷ 31 grudnia
roku poprzedniego.
Informacja sporzČdzana jest na podstawie danych z rejestru, o którym mowa
w art. 18a.
Art. 18c. Rada Ministrów przedkųada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich, najpóǍniej do dnia 30 wrzeƑnia, informacje o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji spoųecznej.
Przepis nakųada na Radħ Ministrów obowiČzek analogiczny jak cykliczne informacje przekazywane Sejmowi na mocy szeregu innych ustaw. NaleǏČ do nich m.in.
sprawozdanie z wykonania ustawy o dziaųalnoƑci o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie (art. 50a tej ustawy), informacja o funkcjonowaniu spóųdzielni socjalnych (art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spóųdzielniach
socjalnych), informacja o zrealizowanych lub podjħtych zadaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (art. 2 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878)), informacja o skutkach obowiČzywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw
zwiČzanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeŷ spoųecznych (Dz.U. Nr 75,
poz. 398) – art. 32 tej ustawy i inne. Sprawozdania te i informacje majČ charakter
informacji publicznej.
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Rozdziaų 7a.
Rada Zatrudnienia Socjalnego
Art. 18d. 1. Przy ministrze wųaƑciwym do spraw zabezpieczenia spoųecznego dziaųa
Rada Zatrudnienia Socjalnego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach
zatrudnienia socjalnego.
2. Do zakresu dziaųania Rady Zatrudnienia Socjalnego naleǏy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów
prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego;
2) przygotowywanie ekspertyz dotyczČcych wybranych obszarów zatrudnienia
socjalnego;
3) przedstawianie ministrowi wųaƑciwemu do spraw zabezpieczenia spoųecznego
okresowych informacji o swojej dziaųalnoƑci;
4) przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia
spoųecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiČgniħcia w zakresie zatrudnienia socjalnego.
Istnienie staųego organu opiniodawczo-doradczego dziaųajČcego przy ministrze
wųaƑciwym do spraw zabezpieczenia spoųecznego ma podkreƑlađ wagħ, jakČ ustawodawca przypisaų problematyce zatrudnienia socjalnego. Katalog kompetencji tego
ciaųa daje mu moǏliwoƑđ opiniowania projektów przepisów, sygnalizowania potrzeb
zmian w prawie, a takǏe przedstawiania obszerniejszych opracowaŷ wybranych
zagadnieŷ problemowych poprzez przedstawianie ekspertyz. Chođ nie zostaųo to
w przepisie wskazane wprost, opinie Rady dotyczyđ mogČ nie tylko kwestii czysto
prawnych, ale wszelkich zwiČzanych z problematykČ zatrudnienia socjalnego. Skoro
bowiem Rada ma moǏliwoƑđ przedstawiania ekspertyz dotyczČcych róǏnych obszarów zatrudnienia socjalnego (nie tylko kwestii stanowienia prawa), to tym bardziej
moǏe na temat wszelkich tematów powiČzanych z zatrudnieniem socjalnym wydawađ opinie czy stanowiska.
Opinie i stanowiska Rady nie sČ dla ministra wiČǏČce, lecz stanowiđ majČ pomoc
w podejmowaniu decyzji.
Art. 18e. 1. Rada Zatrudnienia Socjalnego skųada siħ z nie wiħcej niǏ 15 osób reprezentujČcych podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje spoųeczne i zawodowe.
2. Czųonków Rady Zatrudnienia Socjalnego powoųuje, spoƑród przedstawicieli
okreƑlonych w ust. 1, minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego na
okres 3 lat.
3. Czųonkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego peųniČ swoje funkcje spoųecznie.
4. Czųonkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego korzystajČ ze zwolnieŷ w pracy
w celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady i przysųuguje im zwrot kosztów delegacji ze Ƒrodków budǏetu ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
5. Koszty zwiČzane z obsųugČ Rady Zatrudnienia Socjalnego sČ pokrywane ze
Ƒrodków budǏetu ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
61

6. Rada Zatrudnienia Socjalnego moǏe, za zgodČ ministra wųaƑciwego do spraw
zabezpieczenia spoųecznego, zapraszađ do wspóųpracy ekspertów i inne osoby niebħdČce jej czųonkami. Do udziaųu osób zaproszonych w posiedzeniach Rady stosuje siħ
odpowiednio ust. 4.
7. Minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego okreƑli, w drodze
rozporzČdzenia, tryb zgųaszania kandydatów na czųonków Rady Zatrudnienia Socjalnego, organizacjħ oraz tryb dziaųania Rady, uwzglħdniajČc zasadħ kolegialnoƑci oraz
pomocniczoƑci prac Rady.
Skųad Rady Zatrudnienia Socjalnego ma zapewniađ udziaų wszystkich Ƒrodowisk,
do których kierowane sČ normy zawarte w ustawie. MajČ zatem swojČ reprezentacjħ przedstawiciele podmiotów zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS), organizacje pozarzČdowe i zawodowe, a takǏe przedstawiciele administracji rzČdowej na szczeblu
wojewódzkim.
Czųonkom Rady Zatrudnienia Socjalnego z tytuųu peųnienia funkcji w organie
opiniodawczo-doradczym ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego nie przysųuguje wynagrodzenie, a jedynie zwrot kosztów delegacji na posiedzenia Rady. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 7 zostaųo wydane rozporzČdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej z dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz.U. z 2019 r, poz. 337).24
Art. 18f. 1. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przetwarzajČ dane
uczestników klubów integracji spoųecznej, w tym dane obejmujČce imiħ i nazwisko,
numer PESEL, datħ urodzenia, dane adresowe, stan cywilny, wyksztaųcenie, doƑwiadczenie lub kwalifikacje zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, naųogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a takǏe inne orzeczenia wydane w postħpowaniu sČdowym lub administracyjnym, imiħ i nazwisko, numer PESEL, datħ urodzenia, dane
adresowe czųonków rodziny lub przedstawiciela ustawowego, w zakresie niezbħdnym
do prowadzenia reintegracji zawodowej i spoųecznej.
2. W zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu reintegracji zawodowej i spoųecznej podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, wykonujČ obowiČzek,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia 2016/679, przez umieszczenie
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia 2016/679, w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzone sČ dziaųania w ramach reintegracji
zawodowej i spoųecznej.
3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje
osobħ, której dane dotyczČ, najpóǍniej przy pierwszej czynnoƑci skierowanej do tej
osoby.
4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony
danych osobowych polegajČ co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyųČcznie osób posiadajČcych pisemne upowaǏnienie wydane przez administratora danych;

24

ZaųČcznik nr 4 do Komentarza.
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2) pisemnym zobowiČzaniu osób upowaǏnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
5. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, obowiČzane sČ do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskaųy przy prowadzeniu dziaųaŷ
w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej.
Przepis w obecnym ksztaųcie jest wynikiem wejƑcia w Ǐycie rozporzČdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepųywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporzČdzenie o ochronie danych, zwane teǏ „RODO”) i jest skonstruowany w sposób analogiczny do art. 8b. Przetwarzanie danych odbywa siħ na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. jako niezbħdne do wypeųnienia
obowiČzku prawnego ciČǏČcego na administratorze.

Rozdziaų 8.
Zmiany w przepisach obowiČzujČcych
oraz przepisy przejƑciowe i koŷcowe
Art. 19 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 20 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 21 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 22 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 23 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 24 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 25 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 26 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 27 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 28 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 29 Ustawa wchodzi w Ǐycie po upųywie 30 dni od dnia ogųoszenia, z wyjČtkiem art. 22 pkt 1, który wchodzi w Ǐycie z dniem 16 lipca 2003 r.
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Ustawa
o zatrudnieniu socjalnym
z dnia 13 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 122, poz. 1143)

tj. z dnia 9 stycznia 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 176)

Rozdziaų 1.
Przepisy ogólne
Art. 1 [Zakres stosowania]
1. Ustawa okreƑla zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje siħ w szczególnoƑci do:
1) bezdomnych realizujČcych indywidualny program wychodzenia z bezdomnoƑci, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej,
2) uzaleǏnionych od alkoholu,
3) uzaleǏnionych od narkotyków lub innych Ƒrodków odurzajČcych,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) dųugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakųadów karnych, majČcych trudnoƑci w integracji ze Ƒrodowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spoųecznej,
7) uchodǍców realizujČcych indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy spoųecznej,
8) osób niepeųnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spoųecznej oraz zatrudnianiu osób niepeųnosprawnych,
– którzy podlegajČ wykluczeniu spoųecznemu i ze wzglħdu na swojČ sytuacjħ
ǏyciowČ nie sČ w stanie wųasnym staraniem zaspokoiđ swoich podstawowych
potrzeb Ǐyciowych i znajdujČ siħ w sytuacji powodujČcej ubóstwo oraz uniemoǏliwiajČcej lub ograniczajČcej uczestnictwo w Ǐyciu zawodowym, spoųecznym i rodzinnym.
3. Przepisów ustawy nie stosuje siħ do osób wymienionych w ust. 2, które majČ
prawo do:
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1) zasiųku dla bezrobotnych;
2) zasiųku przedemerytalnego;
3) Ƒwiadczenia przedemerytalnego;
4) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytuųu niezdolnoƑci do pracy;
7) emerytury;
8) nauczycielskiego Ƒwiadczenia kompensacyjnego.
4. Zadania okreƑlone w ustawie realizowane sČ poprzez zatrudnienie socjalne,
przez co naleǏy rozumieđ zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, moǏliwoƑci uczestnictwa w zajħciach prowadzonych przez centra integracji spoųecznej, kluby integracji spoųecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa
w art. 2 pkt 8.
5. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
Art. 2 [Sųowniczek] Ilekrođ w ustawie jest mowa o:
1) dotacji – oznacza to dotacjħ w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
1a) absolwencie centrum integracji spoųecznej – oznacza to osobħ, która przez
okres nie krótszy niǏ 6 miesiħcy uczestniczyųa w zajħciach w centrum integracji spoųecznej i otrzymaųa zaƑwiadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a;
osoba ta jest absolwentem centrum integracji spoųecznej przez okres 6 miesiħcy od dnia zakoŷczenia zajħđ w centrum integracji spoųecznej;
1b) absolwencie klubu integracji spoųecznej – oznacza to osobħ, która uczestniczyųa w klubie integracji spoųecznej przez okres nie krótszy niǏ 6 miesiħcy,
posiada waǏne zaƑwiadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowaųa postanowienia kontraktu socjalnego;
2) organizacjach pozarzČdowych – oznacza to organizacje pozarzČdowe w rozumieniu przepisów o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie
dziaųajČce na rzecz osób, o których mowa w art. 1, z wyųČczeniem partii politycznych, zwiČzków zawodowych, organizacji pracodawców, samorzČdów
zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie;
3) przeciħtnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciħtne miesiħczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego
dnia nastħpnego miesiČca po ogųoszeniu przez Prezesa Gųównego Urzħdu
Statystycznego w Dzienniku Urzħdowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”;
4) reintegracji spoųecznej – oznacza to dziaųania, w tym równieǏ o charakterze
samopomocowym, majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczČcej w zajħciach w centrum integracji spoųecznej, klubie integracji spoųecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejħtnoƑci uczestniczenia
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w Ǐyciu spoųecznoƑci lokalnej i peųnienia ról spoųecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu;
5) reintegracji zawodowej – oznacza to dziaųania majČce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczČcej w zajħciach w centrum integracji
spoųecznej i klubie integracji spoųecznej zdolnoƑci do samodzielnego Ƒwiadczenia pracy na rynku pracy;
6) Ƒwiadczeniu integracyjnym – oznacza to Ƒwiadczenie pieniħǏne wypųacane
uczestnikowi centrum integracji spoųecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;
7) uczestniku – oznacza to osobħ uczestniczČcČ w zajħciach w centrum integracji spoųecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;
8) zatrudnieniu wspieranym – oznacza to udzielanie wsparcia o charakterze
doradczym i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu aktywnoƑci zawodowej umoǏliwiajČcej podjħcie zatrudnienia, prac spoųecznie
uǏytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, zaųoǏenie lub przystČpienie do spóųdzielni socjalnej lub podjħcie dziaųalnoƑci gospodarczej;
9) zasiųku dla bezrobotnych – oznacza to zasiųek dla bezrobotnych, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622,
1818 i 2473).

Rozdziaų 2.
Zasady tworzenia centrum integracji spoųecznej
Art. 3 [Centrum integracji spoųecznej]
1. Centrum integracji spoųecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegracjħ
zawodowČ i spoųecznČ przez nastħpujČce usųugi:
1) ksztaųcenie umiejħtnoƑci pozwalajČcych na peųnienie ról spoųecznych i osiČganie pozycji spoųecznych dostħpnych osobom niepodlegajČcym wykluczeniu spoųecznemu;
2) nabywanie umiejħtnoƑci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyǏszanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukħ planowania Ǐycia i zaspokajania potrzeb wųasnym staraniem, zwųaszcza przez moǏliwoƑđ osiČgniħcia wųasnych dochodów przez zatrudnienie lub
dziaųalnoƑđ gospodarczČ;
4) uczenie umiejħtnoƑci racjonalnego gospodarowania posiadanymi Ƒrodkami
pieniħǏnymi.
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2. Centrum, na zasadach okreƑlonych w ustawie, moǏe byđ tworzone przez:
1) jednostkħ samorzČdu terytorialnego w formie:
a) jednostki budǏetowej,
b) samorzČdowego zakųadu budǏetowego,
2) organizacjħ pozarzČdowČ,
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), z zastrzeǏeniem, Ǐe w przypadku spóųdzielni socjalnych Centrum mogČ tworzyđ spóųdzielnie zakųadane przez
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spóųdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1205 oraz
z 2019 r. poz. 2020)
– zwane dalej „instytucjami tworzČcymi”.
3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
4. Centrum utworzone przez organizacjħ pozarzČdowČ dziaųa w formie jednostki
wyodrħbnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniajČcy naleǏytČ
identyfikacjħ pod wzglħdem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umoǏliwiajČcym okreƑlenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzglħdnieniem przepisów o rachunkowoƑci.
Art. 4 [Wniosek o przyznanie statusu]
1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworzČca skųada do wojewody wųaƑciwego ze wzglħdu na siedzibħ Centrum.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierađ:
1) nazwħ instytucji tworzČcej Centrum;
2) informacjħ o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie
rozpoczħcia dziaųalnoƑci;
3) przewidywanČ liczbħ uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum bħdzie Ƒwiadczyđ usųugi;
4) planowany rodzaj dziaųalnoƑci wytwórczej, handlowej lub usųugowej;
5) program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej;
6) przewidywanČ liczbħ pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
6a) planowane rodzaje umów o pracħ pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
7) dane o organizacji i systemie zajħđ w Centrum;
8) dane o zakųadanych efektach dziaųania Centrum, w tym planowanČ liczbħ
osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyǏszenia kwalifikacji, planowanČ liczbħ osób, którym uczestniczenie w zajħciach w Cen72

9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)

trum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogČ w uzyskaniu zatrudnienia
na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjħciu dziaųalnoƑci gospodarczej, planowanČ liczbħ osób usamodzielnionych ekonomicznie;
dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów dziaųalnoƑci
Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spoųecznej;
dane o wysokoƑci zasobów wųasnych instytucji tworzČcej poniesionych na
utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a takǏe o przewidywanym udziale wųasnym w finansowaniu dziaųalnoƑci Centrum;
dane o innych Ǎródųach finansowania dziaųalnoƑci Centrum, w tym ze Ƒrodków okreƑlonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiČzywania problemów uzaleǏnieŷ oraz przeciwdziaųania wykluczeniu spoųecznemu;
projekt regulaminu Centrum;
kopiħ dokumentu potwierdzajČcego tytuų prawny do nieruchomoƑci, w której ma funkcjonowađ Centrum;
opiniħ starosty o potrzebie powoųania Centrum na terenie podlegųego mu
powiatu, z wyųČczeniem wniosku skųadanego przez powiat;
akt powoųania Centrum, w przypadku powoųania Centrum przez jednostkħ
samorzČdu terytorialnego.

Art. 5 [Status]
1. Status Centrum nadaje wojewoda wųaƑciwy ze wzglħdu na miejsce funkcjonowania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku,
o którym mowa w art. 4.
2. Status Centrum nadaje siħ na okres 5 lat.
3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
4. Centrum jest obowiČzane:
1) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
2) przedstawiađ corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia 31 marca, wojewodzie oraz
jednostkom i podmiotom przyznajČcym dotacje Centrum, a takǏe instytucji
tworzČcej sprawozdanie zawierajČce rozliczenie dotacji za rok poprzedni,
efekty reintegracji zawodowej i spoųecznej, a takǏe preliminarz wydatków
i przychodów na rok bieǏČcy zwiČzanych z wykonywaniem usųug, o których
mowa w art. 3 ust. 1, oraz informacjħ o zmianie danych zawartych we
wniosku, o którym mowa w art. 4.
5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadaų status
Centrum. Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.
5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2.
6. Minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego okreƑli, w drodze rozporzČdzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierajČcego
dane dotyczČce:
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1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2) liczby uczestników, z uwzglħdnieniem podziaųu na grupy osób, o których
mowa w art. 1 ust. 2;
3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4) liczby uczestników objħtych reintegracjČ zawodowČ i spoųecznČ;
5) usųug kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej;
6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzglħdnieniem przyznanych dotacji, wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych i premii motywacyjnych;
7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bieǏČcy, kierujČc siħ potrzebČ
ujednolicenia elementów sprawozdawczych.
7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia 30 kwietnia danego
roku, ministrowi wųaƑciwemu do spraw zabezpieczenia spoųecznego sprawozdanie
zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2.
Art. 5a [Decyzja o przedųuǏeniu statusu Centrum] Wojewoda, na wniosek instytucji
tworzČcej, moǏe wydađ decyzjħ o przedųuǏeniu statusu Centrum na okres, o którym
mowa w art. 5 ust. 2, biorČc pod uwagħ przedstawiane sprawozdanie, o którym
mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, z 3 ostatnich lat. Wniosek powinien zawierađ dane,
o których mowa w art. 4 ust. 2.
Art. 6 [Decyzja o utracie statusu]
1. W przypadku nierealizowania przez Centrum zaųoǏeŷ przyjħtych we wniosku,
o którym mowa w art. 4, w stopniu uniemoǏliwiajČcym wykonywanie usųug
okreƑlonych w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawidųowoƑci rozliczeŷ finansowych przewidzianych ustawČ, majČcych wpųyw na wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzjħ o utracie statusu Centrum z urzħdu lub na wniosek marszaųka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznajČcych dotacje Centrum lub instytucji tworzČcej Centrum.
2. W przypadku likwidacji instytucji tworzČcej Centrum wojewoda wydaje decyzjħ
o utracie statusu Centrum, z zastrzeǏeniem ust. 4.
3. W przypadku wydania decyzji o utracie statusu Centrum niewykorzystane Ƒrodki finansowe pochodzČce z dotacji podlegajČ zwrotowi do jednostek, które
udzieliųy dotacji, w wysokoƑci proporcjonalnej do wysokoƑci udzielonej dotacji.
4. W przypadku gdy instytucja tworzČca, bħdČca organizacjČ pozarzČdowČ, ulega
likwidacji, prawa i obowiČzki tej instytucji moǏe przejČđ gmina wųaƑciwa ze
wzglħdu na siedzibħ Centrum. Przepis ust. 3 stosuje siħ odpowiednio.
Art. 6a [Organ wyǏszego stopnia] W postħpowaniu administracyjnym dotyczČcym
wydawania decyzji o nadaniu, przedųuǏeniu lub utracie statusu Centrum organem
wyǏszego stopnia jest minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
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Art. 6b [Odpowiednie stosowanie przepisów KPA] W sprawach nieuregulowanych
w ustawie dotyczČcych nadania statusu Centrum stosuje siħ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postħpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
Art. 7 [Finansowanie Centrum]
1. Utworzenie Centrum jest finansowane:
1) w przypadku Centrum tworzonego przez jednostkħ samorzČdu terytorialnego – na zasadach okreƑlonych w przepisach o finansach publicznych;
2) w przypadku Centrum tworzonego przez organizacjħ pozarzČdowČ z:
a) zasobów instytucji tworzČcej pochodzČcych ze zbiórek, darowizn lub
innych Ǎródeų,
b) ;ƵĐŚǇůŽŶĂͿ
c) dotacji na pierwsze wyposaǏenie pochodzČcej z dochodów wųasnych
gminy przeznaczonych na realizacjħ gminnego programu profilaktyki
i rozwiČzywania problemów alkoholowych,
d) innych dochodów wųasnych jednostki samorzČdu terytorialnego niǏ
okreƑlone w lit. c.
2. Utworzenie Centrum moǏe byđ finansowane z dotacji na pierwsze wyposaǏenie
pochodzČcej z dochodów wųasnych samorzČdu województwa przeznaczonych
na realizacjħ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów
alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.
Art. 8 [Dotacje]
1. Marszaųek województwa, na zasadach okreƑlonych w porozumieniu zawartym
z instytucjČ tworzČcČ, moǏe przyznađ Centrum dotacjħ na pierwsze wyposaǏenie oraz dotacjħ na dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy z dochodów
wųasnych samorzČdu województwa przeznaczonych na realizacjħ wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych.
2. Dotacja na pierwsze wyposaǏenie, o której mowa w ust. 1, moǏe byđ przeznaczona na:
1) przystosowanie do potrzeb uczestników zajħđ w Centrum pomieszczeŷ
przeznaczonych na reintegracjħ zawodowČ i spoųecznČ;
2) wyposaǏenie pomieszczeŷ oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urzČdzeŷ niezbħdnych do prowadzenia dziaųalnoƑci, o której
mowa w art. 9;
3) zakup surowców, materiaųów i narzħdzi niezbħdnych do rozpoczħcia dziaųalnoƑci.
3. WysokoƑđ dotacji na dziaųalnoƑđ Centrum przez okres pierwszych 3 miesiħcy
jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasiųku dla bezrobotnych,
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obowiČzujČcej w dniu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz
liczby uczestników zajħđ reintegracji zawodowej i spoųecznej prowadzonych
w Centrum i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy
niǏ rok, wedųug stanu na koniec kaǏdego miesiČca.
4. Dotacjħ na pierwsze wyposaǏenie przekazuje siħ Centrum w terminie 30 dni od
dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
5. Dotacjħ na dziaųalnoƑđ przez okres pierwszych 3 miesiħcy przekazuje siħ Centrum w trzech ratach miesiħcznych w terminie do 10 dnia miesiČca nastħpujČcego po miesiČcu, za który zostaųa przyznana dotacja.
Art. 8a [Podstawy prawne finansowania] Do finansowania utworzenia Centrum
przez organizacjħ pozarzČdowČ, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2
oraz w art. 8, nie stosuje siħ art. 221 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).
Art. 8b [Przetwarzanie danych osobowych]
1. Centrum przetwarza dane osobowe:
1) uczestników obejmujČce imiħ i nazwisko, numer PESEL, datħ urodzenia,
dane adresowe, stan cywilny, wyksztaųcenie, doƑwiadczenie lub kwalifikacje
zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, naųogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a takǏe inne orzeczenia wydane w postħpowaniu sČdowym
lub administracyjnym,
2) czųonków rodziny lub przedstawiciela ustawowego uczestnika obejmujČce
imiħ i nazwisko, numer PESEL, datħ urodzenia, dane adresowe
– w zakresie niezbħdnym do realizacji usųug okreƑlonych w art. 3 ust. 1.
2. W zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji usųug przez
Centrum wykonanie obowiČzku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepųywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzČdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z póǍn. zm.1), zwanego dalej „rozporzČdzeniem 2016/679”,
nastħpuje przez umieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1
i 2 rozporzČdzenia 2016/679, w widocznym miejscu w budynku, w którym realizowane sČ usųugi.
3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje osobħ, której dane dotyczČ, najpóǍniej przy pierwszej czynnoƑci skierowanej do tej
osoby.

1

Zmiana wymienionego rozporzČdzenia zostaųa ogųoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.
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4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych
osobowych polegajČ co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyųČcznie osób posiadajČcych pisemne upowaǏnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiČzaniu osób upowaǏnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowuje siħ przez okres 10 lat,
liczČc od koŷca roku kalendarzowego, w którym zakoŷczono realizacjħ usųug na
rzecz osób, których dane dotyczČ.
6. Centrum i osoby realizujČce usųugi okreƑlone w art. 3 ust. 1 obowiČzane sČ do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskaųy przy realizacji tych usųug.
Rozdziaų 3.
Zasady dziaųalnoƑci centrum integracji spoųecznej
Art. 9 [Zakres dziaųalnoƑci]
1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, moǏe prowadziđ dziaųalnoƑđ wytwórczČ, handlowČ lub usųugowČ oraz dziaųalnoƑđ wytwórczČ w rolnictwie, z wyųČczeniem dziaųalnoƑci polegajČcej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemysųu
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takǏe
pozostaųych wyrobów alkoholowych o zawartoƑci alkoholu powyǏej 0,5% oraz
wyrobów z metali szlachetnych albo z udziaųem tych metali.
2. DziaųalnoƑđ wytwórcza, handlowa i usųugowa, o której mowa w ust. 1, nie jest
dziaųalnoƑciČ gospodarczČ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiħbiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i moǏe byđ
prowadzona jako statutowa dziaųalnoƑđ odpųatna poǏytku publicznego w rozumieniu przepisów o dziaųalnoƑci poǏytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 9a [Dziaųania w zakresie integracji spoųecznej bezrobotnych]
1. Centrum moǏe realizowađ dziaųania w zakresie integracji spoųecznej bezrobotnych sųuǏČce ksztaųtowaniu aktywnej postawy w Ǐyciu spoųecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. Realizacja dziaųaŷ, o których mowa w ust. 1, oraz ich finansowanie odbywa siħ,
zgodnie z:
1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku
Centrum utworzonego przez gminħ albo
2) umowČ, o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum
utworzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 i 3.
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3. Do dziaųaŷ Centrum, o których mowa w ust. 1, nie stosuje siħ przepisów rozdziaųu 4, 5 i 6.
Art. 10 [Finansowanie dziaųalnoƑci]
1. DziaųalnoƑđ Centrum jest finansowana z:
1) dotacji pochodzČcej z dochodów wųasnych jednostek samorzČdu terytorialnego, w tym przeznaczonych na realizacjħ programu profilaktyki i rozwiČzywania problemów alkoholowych, z zastrzeǏeniem ust. 1a;
2) dochodów uzyskiwanych z dziaųalnoƑci, o której mowa w art. 9;
3) Ƒrodków z Unii Europejskiej;
4) Funduszu Pracy w zakresie Ƒwiadczeŷ integracyjnych, o których mowa
w art. 15, i dziaųaŷ w zakresie integracji spoųecznej, o których mowa
w art. 9a ust. 1 i art. 18 ust. 7.
1a. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum dziaųajČcego w formie jednostki budǏetowej.
2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizacjħ pozarzČdowČ dziaųalnoƑđ Centrum moǏe byđ ponadto finansowana z:
1) zasobów instytucji tworzČcej pochodzČcych ze zbiórek, darowizn lub innych
Ǎródeų;
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
3. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucjČ tworzČcČ jest organizacja pozarzČdowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty okreƑlonej
uchwaųČ rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajħđ reintegracji zawodowej
i spoųecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, wedųug
stanu na koniec miesiČca, i wypųacana co miesiČc, przez okres dziaųalnoƑci Centrum, w terminie do 10. dnia miesiČca nastħpujČcego po miesiČcu, za który zostaųa przyznana dotacja. Kwota dotacji nie moǏe przekroczyđ kwoty stanowiČcej
równowartoƑđ kosztów dziaųalnoƑci Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z dziaųalnoƑci, o której mowa w art. 9.
5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucjČ tworzČcČ jest jednostka samorzČdu terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spoųecznej w przeliczeniu na jednego
uczestnika oraz sumy liczby uczestników zajħđ reintegracji zawodowej i spoųecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z dziaųalnoƑci, o której mowa w art. 9, i okreƑlana corocznie przez organ wųaƑciwy jednostki samorzČdu terytorialnego.
6. _rodki finansowe na dziaųalnoƑđ Centrum sČ przeznaczane na:
1) wypųatħ uczestnikom zajħđ w Centrum Ƒwiadczeŷ integracyjnych, o których
mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa
w art. 15a;
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2) zakup materiaųów, energii, usųug niezbħdnych do dziaųalnoƑci Centrum;
3) najem lokalu i remonty pomieszczeŷ uǏytkowanych przez Centrum;
4) podatki opųacane przez Centrum;
5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeŷ;
6) realizacjħ reintegracji zawodowej i spoųecznej oraz niezbħdnČ obsųugħ dziaųalnoƑci Centrum w tym zakresie;
7) szkolenia pracowników Centrum zwiČzane z dziaųalnoƑciČ Centrum;
8) posiųki dla uczestników;
9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;
10) inne wydatki zwiČzane z dziaųalnoƑciČ Centrum.
7. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
Art. 11 [Pracownicy]
1. Pracownikami Centrum sČ:
1) pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj dziaųalnoƑci, o której mowa
w art. 9, oraz za obsųugħ finansowČ Centrum;
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
3) pracownik socjalny;
4) instruktorzy zawodu;
5) osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.
1a. Osoby prowadzČce reintegracjħ spoųecznČ i zawodowČ zaliczajČ siħ do kadry
Centrum.
2. Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworzČca Centrum.
3. Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym Ǐe na jednego pracownika prowadzČcego bezpoƑrednio zajħcia z uczestnikami nie powinno przypadađ wiħcej niǏ 10 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób, o których
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.

Rozdziaų 4.
Zasady kierowania do centrum integracji spoųecznej
Art. 12 [Wniosek o skierowanie]
1. Osoba, o której mowa w art. 1, moǏe na podstawie:
1) wųasnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2) wniosku zakųadu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy
rodzinie, oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez
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2.

3.
4.

5.

centrum usųug spoųecznych (Dz.U. poz. 1818) – centrum usųug spoųecznych,
organizacji pozarzČdowej lub klubu integracji spoųecznej, za zgodČ tej osoby
lub jej przedstawiciela ustawowego
– zostađ skierowana do uczestnictwa w zajħciach prowadzonych przez Centrum, przez wųaƑciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby oƑrodek pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej
w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych –
centrum usųug spoųecznych, lub w przypadku osoby, o której mowa w art. 1
ust. 2 pkt 5, przez powiatowy urzČd pracy z powiadomieniem wųaƑciwego
dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby oƑrodka pomocy spoųecznej,
a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug
spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – centrum usųug
spoųecznych.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika
socjalnego oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka
pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum
usųug spoųecznych – przez pracownika socjalnego centrum usųug spoųecznych,
wųaƑciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu Ƒrodowiskowego
(rodzinnego).
;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
Kierownik Centrum przyjmuje osobħ skierowanČ do Centrum po podpisaniu
z niČ indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, zwanego dalej „programem”, w uzgodnieniu z kierownikiem oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu
usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – dyrektorem centrum
usųug spoųecznych, wųaƑciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.
Pierwszeŷstwo w skierowaniu do Centrum majČ osoby zamieszkaųe w gminach,
na terenie których zostaųo utworzone Centrum. Osoby zamieszkaųe w innych
gminach mogČ byđ kierowane do Centrum:
1) w przypadku zawarcia porozumienia miħdzy gminami o kierowaniu osób do
Centrum, okreƑlajČcego zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych tam osób;
2) w przypadku posiadania przez Centrum wolnych miejsc i sfinansowania
kosztów uczestnictwa osoby kierowanej przez gminħ.

Art. 13 [Program]
1. Program, o którym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik socjalny Centrum.
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2. Program powinien okreƑlađ w szczególnoƑci:
1) zakres i formy reintegracji zawodowej i spoųecznej;
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
3) osoby odpowiedzialne za realizacjħ programu.
3. Program na wniosek kaǏdej ze stron moǏe ulec zmianie.
4. Zaprzestanie realizacji programu nastħpuje w przypadku:
1) uporczywego naruszania przez uczestnika postanowieŷ programu, uniemoǏliwiajČcego jego dalszČ realizacjħ;
2) trwaųego opuszczenia przez uczestnika zajħđ w Centrum;
3) oƑwiadczenia uczestnika o odstČpieniu od realizacji programu.
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzjħ w sprawie zaprzestania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum.
4b. Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi przysųuguje skarga do sČdu administracyjnego.
5. Zakoŷczenie realizacji programu nastħpuje w okresie do 6 miesiħcy po dniu,
w którym uczestnik objħty programem podjČų zatrudnienie lub innČ pracħ zarobkowČ w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, zaųoǏyų lub przystČpių do spóųdzielni socjalnej lub podjČų dziaųalnoƑđ
gospodarczČ, albo w dniu, w którym upųynČų okres uczestnictwa w zajħciach
w Centrum, o którym mowa w art. 15. W trakcie realizacji programu bez
uczestnictwa w Centrum Ƒwiadczenie integracyjne nie przysųuguje.
5a. Po zakoŷczeniu uczestnictwa w zajħciach w Centrum kierownik Centrum wydaje uczestnikowi zaƑwiadczenie potwierdzajČce uczestnictwo w zajħciach i umiejħtnoƑci nabyte w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej.
6. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze Ƒwiadczeŷ
z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okreƑlonych w przepisach o Ƒwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Ƒrodków publicznych, oraz z innych Ƒwiadczeŷ okreƑlonych w niniejszej ustawie.
7. ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ

Rozdziaų 5.
Zasady uczestnictwa w centrum integracji spoųecznej
Art. 14 [Dzienny czas pobytu]
1. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie moǏe byđ krótszy niǏ 6 godzin.
1a. Kierownik Centrum opracowuje miesiħczny program zajħđ w Centrum.
2. Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom:
1) szkolenie w dziedzinie bezpieczeŷstwa i higieny pracy;
2) przeprowadzenie odpowiednich badaŷ lekarskich;
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3) odzieǏ roboczČ i obuwie robocze;
4) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajħciach, w tym Ƒrodki
ochrony indywidualnej.
3. Uczestnikom zajħđ w Centrum przysųuguje zaopatrzenie z tytuųu wypadku
w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytuųu
wypadków lub chorób zawodowych powstaųych w szczególnych okolicznoƑciach.
4. Uczestnikom zajħđ w Centrum przysųuguje nieodpųatnie jeden posiųek dziennie
w trakcie pobytu.
Art. 15 [Okres próbny]
1. Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiČc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje Ƒwiadczenie integracyjne w wysokoƑci 50% zasiųku dla bezrobotnych.
2. Po pomyƑlnym zakoŷczeniu okresu próbnego, kierownik oƑrodka pomocy spoųecznej, a w przypadku przeksztaųcenia oƑrodka pomocy spoųecznej w centrum
usųug spoųecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usųug spoųecznych przez centrum usųug spoųecznych – dyrektor centrum usųug spoųecznych, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajħciach w Centrum.
3. Okres uczestnictwa w zajħciach w Centrum moǏe trwađ do 11 miesiħcy. JeǏeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebħ przedųuǏenia okresu uczestnictwa w zajħciach w Centrum, takǏe w przypadku tworzenia spóųdzielni socjalnej lub
podjħcia dziaųalnoƑci gospodarczej przez uczestnika zajħđ w Centrum, kierownik
Centrum, na wniosek lub po zasiħgniħciu opinii pracownika socjalnego Centrum,
moǏe przedųuǏyđ okres uczestnictwa w zajħciach do 6 miesiħcy.
4. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje Ƒwiadczenie integracyjne
w wysokoƑci zasiųku dla bezrobotnych.
5. _wiadczenie integracyjne jest wypųacane przez Centrum w okresach miesiħcznych z doųu.
6. _wiadczenie integracyjne za niepeųny miesiČc uczestnictwa ustala siħ dzielČc
kwotħ Ƒwiadczenia przez 30 i mnoǏČc przez liczbħ dni kalendarzowych przypadajČcych w okresie, za który Ƒwiadczenie to przysųuguje.
6a. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek uczestnika, kierownik Centrum moǏe przyznađ do 6 dni wolnych od zajħđ
w Centrum, za które przysųuguje Ƒwiadczenie integracyjne w peųnej wysokoƑci.
7. _wiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za kaǏdy dzieŷ nieusprawiedliwionej nieobecnoƑci uczestnika na zajħciach w Centrum trwajČcej nie
dųuǏej niǏ 3 dni w miesiČcu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoƑci
trwajČcej dųuǏej niǏ 3 dni w miesiČcu Ƒwiadczenie integracyjne za dany miesiČc
nie przysųuguje.
7a. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3,
za okres niezdolnoƑci do uczestniczenia w zajħciach wskutek choroby potwier82

dzonej przez lekarza, jednak nie dųuǏszy niǏ 14 dni, Ƒwiadczenie integracyjne
ulega zmniejszeniu o 1/40 za kaǏdy dzieŷ niezdolnoƑci. Za kaǏdy kolejny dzieŷ
niezdolnoƑci do uczestniczenia w zajħciach w Centrum Ƒwiadczenie nie przysųuguje.
8. Na wniosek kierownika Centrum, zawierajČcy kopiħ listy wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych, starosta wųaƑciwy dla siedziby Centrum refunduje ze Ƒrodków Funduszu Pracy kwotħ wypųaconych w poprzednim miesiČcu Ƒwiadczeŷ
integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne. Na wniosek kierownika Centrum starosta moǏe przekazađ Centrum zaliczkħ na wypųatħ Ƒwiadczeŷ integracyjnych wraz ze skųadkami na ubezpieczenia spoųeczne.
Art. 15a [Motywacyjna premia integracyjna]
1. W okresie uczestnictwa w zajħciach w Centrum, o którym mowa w art. 15
ust. 3, kierownik Centrum moǏe przyznađ uczestnikowi motywacyjnČ premiħ
integracyjnČ, biorČc pod uwagħ aktywnČ postawħ i postħpy w reintegracji spoųecznej i zawodowej.
2. Motywacyjna premia integracyjna nie moǏe przekroczyđ 50% wysokoƑci Ƒwiadczenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4.

Rozdziaų 6.
Zatrudnienie wspierane
Art. 15b [Formy zatrudnienia wspieranego]
1. Zatrudnienie wspierane moǏe byđ realizowane w formie:
1) prac spoųecznie uǏytecznych na zasadach okreƑlonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
2) skierowania do pracy na zasadach okreƑlonych w art. 16;
3) rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i spoųecznego
dla osób realizujČcych prace spoųecznie uǏyteczne w rozumieniu przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujČcych zatrudnienie, dziaųalnoƑđ gospodarczČ, zakųadajČcych lub przystħpujČcych do spóųdzielni socjalnej.
2. Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach
o pomocy spoųecznej.
Art. 16 [Skierowanie do pracy]
1. Po zakoŷczeniu uczestnictwa w zajħciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach takǏe przed jego zakoŷczeniem, jednak nie wczeƑniej niǏ po 6 miesiČcach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej –
na wniosek pracownika socjalnego:
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1a.

2.

3.
4.

5.

5a.

5b.

1) powiatowy urzČd pracy moǏe skierowađ uczestnika lub uczestniczČcego
w klubie integracji spoųecznej do pracy:
a) u pracodawcy,
b) w Centrum.
2) ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ
Absolwenci centrum integracji spoųecznej lub absolwenci klubu integracji spoųecznej mogČ podjČđ wspólnČ dziaųalnoƑđ gospodarczČ w formie spóųdzielni socjalnej na zasadach okreƑlonych w przepisach o spóųdzielniach socjalnych.
Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa siħ na podstawie umowy zawartej miħdzy starostČ wųaƑciwym dla siedziby Centrum lub
gminy, organizacji pozarzČdowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1,
a pracodawcČ, w której pracodawca zobowiČzuje siħ do zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczČcego w klubie integracji spoųecznej przez okres
nie krótszy niǏ 12 miesiħcy, a starosta do refundowania pracodawcy czħƑci
wypųaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesiħcy,
w wysokoƑci nieprzekraczajČcej:
1) 100% zasiųku dla bezrobotnych wraz ze skųadkČ na ubezpieczenia spoųeczne, w pierwszych 3 miesiČcach;
2) 80% zasiųku dla bezrobotnych wraz ze skųadkČ na ubezpieczenia spoųeczne,
w 3 kolejnych miesiČcach;
3) 60% zasiųku dla bezrobotnych wraz ze skųadkČ na ubezpieczenia spoųeczne,
w nastħpnych 6 miesiČcach.
Przepis ust. 2 stosuje siħ odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika
i uczestniczČcego w klubie integracji spoųecznej do pracy w Centrum.
Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjħciu dziaųalnoƑci, o której mowa w ust. 1a, mogČ byđ dofinansowane ze Ƒrodków Funduszu Pracy do
wysokoƑci 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub
doradztwa, w wysokoƑci nieprzekraczajČcej jednak przeciħtnego wynagrodzenia.
Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje starosta ze Ƒrodków Funduszu
Pracy, w okresach miesiħcznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie 30 dni od dnia jego zųoǏenia.
Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) dane pracodawcy;
2) dane skierowanego uczestnika lub uczestniczČcego w klubie integracji spoųecznej;
3) wysokoƑđ i skųadniki wynagrodzenia;
4) wysokoƑđ refundacji.
Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana jako pomoc de minimis
zgodnie z rozporzČdzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
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w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).
5c. ZaƑwiadczenie o udzieleniu refundacji, o której mowa w ust. 2, wydaje starosta
na zasadach okreƑlonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postħpowaniu
w sprawach dotyczČcych pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 oraz
z 2019 r. poz. 730 i 1063).
6. W przypadku podjħcia dziaųalnoƑci, o której mowa w ust. 1a, przysųugujČ
uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Art. 17 ;ƵĐŚǇůŽŶǇͿ

Rozdziaų 7.
Kluby integracji spoųecznej
Art. 18 [Klub integracji spoųecznej]
1. Gmina, organizacja pozarzČdowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3
ust. 2 pkt 3, prowadzČce reintegracjħ zawodowČ i spoųecznČ dla osób, o których
mowa w art. 1, mogČ prowadziđ klub integracji spoųecznej. Klub integracji spoųecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa
w art. 18a.
2. W klubach integracji spoųecznej moǏna organizowađ w szczególnoƑci:
1) dziaųania majČce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okreƑlony,
w peųnym lub niepeųnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usųug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do
podjħcia zatrudnienia lub podjħcia dziaųalnoƑci w formie spóųdzielni socjalnej;
2) prace spoųecznie uǏyteczne;
3) roboty publiczne;
4) poradnictwo prawne;
5) dziaųalnoƑđ samopomocowČ w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych;
6) staǏe, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.
3. Uczestnictwo w klubach integracji spoųecznej jest dobrowolne.
4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest realizacja kontraktu
socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy spoųecznej.
5. Okres uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest ustalany indywidualnie
z kaǏdym z uczestników.
85

5a. Zakoŷczenie uczestnictwa w klubie integracji spoųecznej jest potwierdzone
zaƑwiadczeniem wydawanym niezwųocznie przez podmiot prowadzČcy klub integracji spoųecznej.
6. Utworzenie i dziaųalnoƑđ klubów integracji spoųecznej moǏe byđ finansowana
w szczególnoƑci:
1) ze Ƒrodków z Unii Europejskiej;
2) z dotacji pochodzČcych z dochodów wųasnych gminy.
7. Klub integracji spoųecznej moǏe realizowađ dziaųania w zakresie integracji spoųecznej bezrobotnych sųuǏČce ksztaųtowaniu aktywnej postawy w Ǐyciu spoųecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8. Realizacja dziaųaŷ, o których mowa w ust. 7, oraz ich finansowanie odbywa siħ,
zgodnie z:
1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku
klubu integracji spoųecznej prowadzonego przez gminħ albo
2) umowČ, o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu integracji spoųecznej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3
ust. 2 pkt 3.
9. Do dziaųaŷ klubu integracji spoųecznej, o których mowa w ust. 7, nie stosuje siħ
ust. 3–5.
Art. 18a [Rejestr klubów]
1. Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji spoųecznej.
2. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda wųaƑciwy ze wzglħdu na miejsce funkcjonowania klubu integracji spoųecznej, na podstawie zgųoszenia podmiotu,
o którym mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty zgųoszenia.
3. Zgųoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje siħ na formularzu zgųoszenia,
którego wzór oraz niezbħdne zaųČczniki okreƑli minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego, w drodze rozporzČdzenia, majČc na wzglħdzie koniecznoƑđ pozyskiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach prowadzČcych kluby integracji spoųecznej.
4. Podmiot, o którym mowa w art. 18 ust. 1, zobowiČzany jest w przypadku zaprzestania prowadzenia klubu integracji spoųecznej do zgųoszenia tego faktu
wojewodzie, w formie pisemnej, nie póǍniej niǏ w terminie 30 dni od daty zaprzestania prowadzenia klubu integracji spoųecznej.
5. W przypadku stwierdzenia przez wojewodħ zaprzestania prowadzenia klubu
integracji spoųecznej lub dokonania zgųoszenia, o którym mowa w ust. 4, wojewoda wykreƑla klub integracji spoųecznej z rejestru.
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6. Klub integracji spoųecznej przedstawia corocznie, nie póǍniej niǏ do dnia
31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawierajČce rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz efekty reintegracji zawodowej i spoųecznej.
Art. 18b [Informacja od wojewody] Wojewoda przedstawia corocznie, nie póǍniej
niǏ do dnia 30 kwietnia, ministrowi wųaƑciwemu do spraw zabezpieczenia spoųecznego informacjħ o liczbie zarejestrowanych klubów integracji spoųecznej wedųug
stanu na dzieŷ 31 grudnia roku poprzedniego.
Art. 18c [Informacja przygotowywana przez Radħ Ministrów] Rada Ministrów przedkųada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich, najpóǍniej do dnia 30 wrzeƑnia, informacje o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji
spoųecznej.

Rozdziaų 7a.
Rada Zatrudnienia Socjalnego
Art. 18d [Zakres dziaųania Rady]
1. Przy ministrze wųaƑciwym do spraw zabezpieczenia spoųecznego dziaųa Rada
Zatrudnienia Socjalnego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zatrudnienia socjalnego.
2. Do zakresu dziaųania Rady Zatrudnienia Socjalnego naleǏy:
1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów
prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego;
2) przygotowywanie ekspertyz dotyczČcych wybranych obszarów zatrudnienia
socjalnego;
3) przedstawianie ministrowi wųaƑciwemu do spraw zabezpieczenia spoųecznego okresowych informacji o swojej dziaųalnoƑci;
4) przyjmowanie i opiniowanie dla ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiČgniħcia
w zakresie zatrudnienia socjalnego.
Art. 18e [Czųonkowie Rady]
1. Rada Zatrudnienia Socjalnego skųada siħ z nie wiħcej niǏ 15 osób reprezentujČcych podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje spoųeczne i zawodowe.
2. Czųonków Rady Zatrudnienia Socjalnego powoųuje, spoƑród przedstawicieli
okreƑlonych w ust. 1, minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego
na okres 3 lat.
3. Czųonkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego peųniČ swoje funkcje spoųecznie.
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4. Czųonkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego korzystajČ ze zwolnieŷ w pracy
w celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady i przysųuguje im zwrot kosztów delegacji ze Ƒrodków budǏetu ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
5. Koszty zwiČzane z obsųugČ Rady Zatrudnienia Socjalnego sČ pokrywane ze Ƒrodków budǏetu ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
6. Rada Zatrudnienia Socjalnego moǏe, za zgodČ ministra wųaƑciwego do spraw
zabezpieczenia spoųecznego, zapraszađ do wspóųpracy ekspertów i inne osoby
niebħdČce jej czųonkami. Do udziaųu osób zaproszonych w posiedzeniach Rady
stosuje siħ odpowiednio ust. 4.
7. Minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego okreƑli, w drodze rozporzČdzenia, tryb zgųaszania kandydatów na czųonków Rady Zatrudnienia Socjalnego, organizacjħ oraz tryb dziaųania Rady, uwzglħdniajČc zasadħ kolegialnoƑci oraz pomocniczoƑci prac Rady.
Art. 18f [Przetwarzanie danych osobowych]
1. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przetwarzajČ dane uczestników
klubów integracji spoųecznej, w tym dane obejmujČce imiħ i nazwisko, numer
PESEL, datħ urodzenia, dane adresowe, stan cywilny, wyksztaųcenie, doƑwiadczenie lub kwalifikacje zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, naųogi,
skazania, orzeczenia o ukaraniu, a takǏe inne orzeczenia wydane w postħpowaniu sČdowym lub administracyjnym, imiħ i nazwisko, numer PESEL, datħ
urodzenia, dane adresowe czųonków rodziny lub przedstawiciela ustawowego,
w zakresie niezbħdnym do prowadzenia reintegracji zawodowej i spoųecznej.
2. W zwiČzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu reintegracji zawodowej
i spoųecznej podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, wykonujČ obowiČzek,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia 2016/679, przez umieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporzČdzenia 2016/679,
w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzone sČ dziaųania w ramach
reintegracji zawodowej i spoųecznej.
3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje osobħ, której dane dotyczČ, najpóǍniej przy pierwszej czynnoƑci skierowanej do tej
osoby.
4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych
osobowych polegajČ co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyųČcznie osób posiadajČcych pisemne upowaǏnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiČzaniu osób upowaǏnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w tajemnicy.
5. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, obowiČzane sČ do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyskaųy przy prowadzeniu
dziaųaŷ w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej.
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Rozdziaų 8.
Zmiany w przepisach obowiČzujČcych
oraz przepisy przejƑciowe i koŷcowe
Art. 19 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 20 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 21 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 22 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 23 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 24 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 25 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 26 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 27 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 28 ;ƉŽŵŝŶŝħƚǇͿ
Art. 29 [WejƑcie w Ǐycie] Ustawa wchodzi w Ǐycie po upųywie 30 dni od dnia ogųoszenia2, z wyjČtkiem art. 22 pkt 1, który wchodzi w Ǐycie z dniem 16 lipca 2003 r.

2

Ustawa zostaųa ogųoszona w dniu 14 lipca 2003 r.

89

RozporzČdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej
w sprawie okreƑlenia wzoru sprawozdania
centrum integracji spoųecznej1)
z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 97)

Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828) zarzČdza siħ, co nastħpuje:
§1
RozporzČdzenie okreƑla wzór sprawozdania centrum integracji spoųecznej zawierajČcego dane dotyczČce:
1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;
2) liczby uczestników, z uwzglħdnieniem podziaųu na grupy osób, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;
4) liczby uczestników objħtych reintegracjČ zawodowČ i spoųecznČ;
5) usųug kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i spoųecznej;
6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzglħdnieniem przyznanych dotacji, wypųaconych Ƒwiadczeŷ integracyjnych i premii motywacyjnych;
7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bieǏČcy.
§2
OkreƑla siħ wzór sprawozdania centrum integracji spoųecznej, który stanowi zaųČcznik do rozporzČdzenia.
§3
RozporzČdzenie wchodzi w Ǐycie po upųywie 14 dni od dnia ogųoszenia.2)

2)

Niniejsze rozporzČdzenie byųo poprzedzone rozporzČdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoųecznej
z dnia 9 paǍdziernika 2007 r. w sprawie okreƑlenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez
centrum integracji spoųecznej (Dz.U. poz. 1421), które utraciųo moc na podstawie art. 1 pkt 3 lit. b
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 1567) z dniem 24 paǍdziernika 2015 r.

90

91

92

93

94

95

96

97

98

RozporzČdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoųecznej
w sprawie wzoru formularza zgųoszenia
do rejestru klubów integracji spoųecznej
z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 513)

Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) zarzČdza siħ, co nastħpuje:
§1
RozporzČdzenie okreƑla wzór formularza zgųoszenia do rejestru klubów integracji
spoųecznej oraz niezbħdne zaųČczniki wymagane do zgųoszenia do rejestru klubów
integracji spoųecznej.
§2
Wzór formularza, o którym mowa w § 1, okreƑla zaųČcznik do rozporzČdzenia.
§3
Podmiot zgųaszajČcy klub integracji spoųecznej do rejestru jest obowiČzany doųČczyđ
kopiħ aktu o utworzeniu klubu integracji spoųecznej.
§4
RozporzČdzenie wchodzi w Ǐycie po upųywie 14 dni od dnia ogųoszenia.
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RozporzČdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej
w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego1)
z dnia 18 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 733)
tj. z dnia 8 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 337)

Na podstawie art. 18e ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) zarzČdza siħ, co nastħpuje:
§1
RozporzČdzenie okreƑla:
1) tryb zgųaszania kandydatów na czųonków Rady Zatrudnienia Socjalnego,
zwanej dalej „RadČ”;
2) organizacjħ i tryb dziaųania Rady.
§2
1. Zgųaszanie kandydatów na czųonków Rady nastħpuje po ukazaniu siħ w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzħdu obsųugujČcego ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego ogųoszenia o wszczħciu procedury wyboru czųonków Rady.
2. Ogųoszenie o wszczħciu procedury wyboru czųonków Rady na kolejnČ kadencjħ
ukazuje siħ 3 miesiČce przed upųywem kadencji Rady.
§3
1. Kandydaci na czųonków Rady sČ zgųaszani przez:
1) podmioty zatrudnienia socjalnego;
2) wojewodów;
3) organizacje spoųeczne i zawodowe.
2. Zgųoszenia dokonuje siħ do ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego w formie pisemnej.

1)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spoųecznej kieruje dziaųem administracji rzČdowej – zabezpieczenie spoųeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzČdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegóųowego zakresu dziaųania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spoųecznej (Dz.U. poz. 2329).
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3. Zgųoszenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje dane kandydata, opis realizowanych zadaŷ w zakresie zatrudnienia socjalnego, opiniħ osoby kierujČcej instytucjČ zgųaszajČcej na czųonka Rady Zatrudnienia Socjalnego.
3a. W przypadku gdy kandydatem na czųonka Rady zgųoszonym przez podmiot zatrudnienia socjalnego jest osoba kierujČca tym podmiotem, opiniħ sporzČdza
instytucja tworzČca podmiot zatrudnienia socjalnego.
4. Zgųoszenie, o którym mowa w ust. 2, naleǏy skųadađ na adres urzħdu obsųugujČcego ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego z dopiskiem na
kopercie: „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”, w terminie podanym w ogųoszeniu.
§4
W przypadku koniecznoƑci uzupeųnienia skųadu Rady w trakcie trwania kadencji, do
trybu zgųaszania kandydatów stosuje siħ odpowiednio § 2 ust. 1 i § 3.
§5
Minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego wybiera przewodniczČcego Rady spoƑród czųonków Rady.
§6
1. Pierwsze posiedzenie Rady odbywa siħ w terminie wskazanym przez ministra
wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego.
2. W trakcie pierwszego posiedzenia:
1) minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego lub jego upowaǏniony przedstawiciel wrħcza akty powoųania do Rady oraz akt wyboru
przewodniczČcego Rady;
2) Rada wybiera spoƑród swoich czųonków wiceprzewodniczČcego Rady i sekretarza Rady w gųosowaniu jawnym, zwykųČ wiħkszoƑciČ gųosów.
3. W trakcie trwania kadencji Rady:
1) zmiany przewodniczČcego Rady dokonuje minister wųaƑciwy do spraw zabezpieczenia spoųecznego;
2) zmiany wiceprzewodniczČcego Rady lub sekretarza Rady, na wniosek czųonka Rady zųoǏony wraz z uzasadnieniem, dokonujČ czųonkowie Rady w gųosowaniu jawnym, zwykųČ wiħkszoƑciČ gųosów.
4. O zmianie, o której mowa w ust. 3 pkt 2, informuje siħ ministra wųaƑciwego do
spraw zabezpieczenia spoųecznego.
§7
1. PrzewodniczČcy Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje jČ na zewnČtrz.
2. Do zadaŷ PrzewodniczČcego Rady naleǏy:
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1) inicjowanie prac Rady, w tym:
a) okreƑlanie zagadnieŷ merytorycznych stanowiČcych tematykħ posiedzeŷ Rady, w uzgodnieniu z ministrem wųaƑciwym do spraw zabezpieczenia spoųecznego,
b) formuųowanie stanowisk i opinii w zakresie, o którym mowa w lit. a;
2) opracowywanie harmonogramu posiedzeŷ Rady na dany rok kalendarzowy,
zwoųywanie posiedzeŷ, ustalanie porzČdku obrad oraz ich prowadzenie;
3) koordynowanie prac czųonków Rady zwiČzanych z opracowywaniem rocznych informacji dla ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego, a takǏe koŷcowego sprawozdania z kadencji Rady;
4) wspóųpraca z czųonkami innych organów opiniodawczo-doradczych ministra wųaƑciwego do spraw zabezpieczenia spoųecznego, w tym miħdzy innymi Rady Rynku Pracy, Rady Pomocy Spoųecznej oraz Rady DziaųalnoƑci
PoǏytku Publicznego;
5) wspóųpraca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych;
6) wspóųpraca ze Ƒrodowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego
formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezentacjami.
§8
1. Rada formuųuje stanowiska i opinie, podejmujČc uchwaųy zwykųČ wiħkszoƑciČ
gųosów przy obecnoƑci co najmniej poųowy czųonków Rady.
2. Rada wyraǏa stanowiska i opinie, które majČ istotne znaczenie dla rozwoju
usųug reintegracji spoųecznej i zawodowej, z uwzglħdnieniem stanowiska Ƒrodowisk podmiotów zatrudnienia socjalnego.
§9
1. Posiedzenia Rady sČ zwoųywane przez przewodniczČcego Rady lub przez wiceprzewodniczČcego Rady nie rzadziej niǏ raz na póų roku.
2. PrzewodniczČcy Rady za poƑrednictwem sekretarza Rady informuje czųonków
Rady o terminie i miejscu posiedzenia nie póǍniej niǏ na 14 dni przed posiedzeniem Rady.
3. Dodatkowe posiedzenia Rady mogČ byđ zwoųywane na wniosek przewodniczČcego Rady, wiceprzewodniczČcego lub co najmniej jednej trzeciej liczby czųonków Rady, po przedstawieniu w formie pisemnej uzasadnienia takiej potrzeby.
4. W uzasadnionych przypadkach moǏliwe jest uzyskanie opinii czųonków Rady
w trybie obiegowym.
§ 10
1. Posiedzenia Rady sČ protokoųowane.
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2. Protokóų posiedzenia Rady zawiera miħdzy innymi: datħ posiedzenia, porzČdek
obrad, imiona i nazwiska uczestników posiedzenia, informacjħ na temat przebiegu obrad, wnioski z posiedzenia Rady, przewidywany termin kolejnego posiedzenia.
3. Protokóų podpisuje przewodniczČcy Rady i przekazuje go sekretarzowi Rady
wraz z podjħtymi uchwaųami.
§ 11
1. Rada moǏe powoųywađ grupy robocze do realizacji poszczególnych zadaŷ naleǏČcych do zakresu dziaųania Rady.
2. Czųonkami grup roboczych sČ osoby wchodzČce w skųad Rady.
3. Rada moǏe powierzađ poszczególnym czųonkom grup roboczych wykonanie
okreƑlonych prac niezbħdnych do realizacji zadaŷ Rady.
§ 12
WiceprzewodniczČcy Rady wykonuje obowiČzki przewodniczČcego w przypadku
jego nieobecnoƑci lub niemoǏnoƑci peųnienia przez niego obowiČzków.
§ 13
Do zadaŷ sekretarza Rady naleǏy w szczególnoƑci:
1) wspóųdziaųanie z przewodniczČcym i wiceprzewodniczČcym w realizacji zadaŷ Rady;
2) organizacja posiedzeŷ Rady;
3) protokoųowanie posiedzeŷ Rady;
4) opracowywanie dokumentów z posiedzeŷ Rady;
5) przygotowywanie projektów uchwaų Rady;
6) przekazywanie do urzħdu obsųugujČcego ministra do spraw zabezpieczenia
spoųecznego dokumentów z posiedzeŷ Rady.
§ 14
RozporzČdzenie wchodzi w Ǐycie po upųywie 14 dni od dnia ogųoszenia2).











2)

RozporzČdzenie zostaųo ogųoszone w dniu 31 maja 2016 r.
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