
Projekt z dnia 13 lipca 2021 r. 

 

U S T A W A  

z dnia ……………. 2021 r. 

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 176) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) w ust. 2 w części wspólnej przed wyrazem „którzy” dodaje się wyraz „-” i skreśla się 

wyrazy „powodującej ubóstwo oraz”, 

b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) renty z tytułu niezdolności do pracy, z zastrzeżeniem ust. 3a;”, 

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mogą uczestniczyć w zajęciach 

prowadzonych przez kluby integracji społecznej na zasadach określonych w art. 18.”; 

2) w art. 3: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Miejsce realizacji usług, o których mowa w ust. 1, może być inne niż miejsce 

funkcjonowania Centrum.”, 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 

oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1243)”, 

c) w ust. 4 po wyrazach „organizację pozarządową” dodaje się wyrazy „lub podmiot, 

o którym mowa ust. 2 pkt 3”; 

3) w art. 4 w ust. 2: 

a) w pkt 1 po wyrazie „Centrum” dodaje się wyrazy: „i adres jej siedziby”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) informację o miejscu funkcjonowania Centrum oraz miejscu realizacji usług, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1a i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;”; 
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4) w art. 5: 

a) ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 14 oraz datę nadania lub 

przedłużenia statusu Centrum.”, 

b) po ust. 5a dodaje się ust. 5b w brzmieniu: 

„5b. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, udostępniany jest w postaci elektronicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego wojewodę.”; 

5) po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu: 

„Art. 5b. 1. Wojewoda prowadzi nadzór nad działalnością Centrum w zakresie 

wymogów wynikających z art. 3 ust. 1 i 1a oraz art. 5 ust. 4. 

2. W celu realizacji nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wojewoda ma prawo żądać 

od instytucji tworzącej stosownych informacji i dokumentów, a instytucja tworząca jest 

obowiązana do ich przedłożenia we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum, 

wojewoda wyznacza termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 30 dni.”; 

6) w art. 6: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wojewoda może również wydać decyzję o utracie statusu Centrum, po 

bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 5b ust. 3.”, 

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach „organizacją pozarządową” dodaje się 

wyrazy „lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3”; 

7) w art. 7: 

a) w ust. 1 w pkt 2: 

- w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia po wyrazach „organizację pozarządową” 

dodaje się wyrazy „lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3”, 

- w lit. c skreśla się wyraz „pierwsze”, 

b) w ust. 2 skreśla się wyraz „pierwsze”; 

8) w art. 8: 

a) w ust. 1 skreśla się wyraz „pierwsze”, 

b) w ust. 2: 

- w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia skreśla się wyraz „pierwsze”, 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3) zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia 

działalności.”, 

c) w ust. 4 skreśla się wyraz „pierwsze”; 

9) w art. 8a po wyrazach „organizację pozarządową” dodaje się wyrazy „lub podmiot, o którym 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3”; 

10) w art. 10: 

a) w ust. 1: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Działalność Centrum jest finansowana w szczególności z:”, 

- w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) dotacji z budżetu państwa pochodzących z resortowego programu na rzecz rozwoju 

Centrów i klubów integracji społecznej, o którym mowa w art. 18ca.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Działalność Centrum zorganizowanego w formie samorządowego zakładu 

budżetowego może być dofinansowana przez dotację podmiotową od instytucji 

tworzącej.”, 

c) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „organizację pozarządową” 

dodaje się wyrazy „lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3”, 

d) w ust. 4 po wyrazach „organizacja pozarządowa” dodaje się wyrazy „lub podmiot, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3”; 

11) w art. 11: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kadra Centrum składa się z: 

1) kierownika Centrum; 

2) osób odpowiedzialnych za dany rodzaj działalności, o której mowa w art. 9, oraz 

za obsługę finansową Centrum; 

3) osób prowadzących reintegrację społeczną lub zawodową; 

4) pracownika socjalnego; 

5) instruktorów zawodu; 

6) osób, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.”, 

b) uchyla się ust. 1a, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 26, zatrudnia kierownik Centrum, z tym 

że na jedną osobę prowadzącą bezpośrednio zajęcia z uczestnikami nie powinno 

przypadać więcej niż 10 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób, o których mowa 

w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b.”; 

12) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Czas tygodniowego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 30 

godzin.”; 

13) w art. 15: 

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik Centrum kwalifikuje 

uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o czym informuje kierownika 

ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej 

w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych  dyrektora centrum 

usług społecznych.”, 

c) w ust. 3 w zdaniu drugim wyrazy „do 6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „na 

dodatkowy okres, nieprzekraczający 12 miesięcy”, 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W okresie próbnym oraz w okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, 

o którym mowa w ust. 3, na wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje 

świadczenie integracyjne w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.”, 

e) ust. 6a otrzymuje brzmienie: 

„6a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, 

uczestnikowi przysługuje do 6 dni wolnych od zajęć, a w przypadku przedłużenia 

uczestnictwa o kolejne 12 miesięcy uczestnikowi przysługuje dodatkowo 6 dni wolnych 

od zajęć.”, 

f) po ust. 6a dodaje się ust. 6b w brzmieniu: 

„6b. Udzielenie dni wolnych, o których mowa w ust. 6a, następuje na wniosek 

uczestnika i wymaga zgody kierownika Centrum. Za dni wolne przysługuje świadczenie 

integracyjne w pełnej wysokości.”, 

g) w ust. 7a w zdaniu pierwszym wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”; 

14) w art. 15a w ust. 2 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „100%”; 
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15) w art. 16: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „w Centrum” dodaje się wyrazy 

„lub w klubie integracji społecznej,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na 

podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla miejsca funkcjonowania 

Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 

ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego 

absolwenta lub uczestnika Centrum lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej 

przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części 

wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 6 miesięcy, w wysokości 

nieprzekraczającej 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia 

społeczne.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

16) w art. 18a: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Klub integracji społecznej przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 31 

marca, wojewodzie sprawozdanie zawierające informacje dotyczące: 

1) zatrudnionych pracowników, w szczególności: 

a) liczby pracowników, 

b) wymiaru czasu pracy i podstawy zatrudnienia pracowników; 

2) osób uczestniczących w klubie integracji społecznej, z uwzględnieniem podziału na 

grupy osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności: 

a) liczby uczestników, 

b) liczby uczestników, którzy uzyskali zatrudnienie po ukończeniu uczestnictwa 

w klubie integracji społecznej; 

3) zrealizowanych działań z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej wraz z jej 

efektami; 

4) rozliczenia przyznanych dotacji za rok poprzedni.”, 

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić, 

w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 6, kierując się 

potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.”; 
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17) w art. 18c wyraz „dwuletnich” zastępuje się wyrazem „trzyletnich”; 

18) po art. 18c dodaje się art. 18ca w brzmieniu: 

„Art. 18ca. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, może 

opracować resortowe programy na rzecz rozwoju Centrów i klubów integracji społecznej 

oraz finansowo wspierać te programy. 

2. Do wyłonienia podmiotów realizujących programy, o których mowa w ust. 1, 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.”; 

19) w art. 18e: 

a) w ust. 1 wyrazy „nie więcej niż” zastępuje się wyrazami „co najmniej”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w celu wzięcia 

udziału w posiedzeniu Rady Zatrudnienia Socjalnego. Za czas zwolnienia pracownik 

zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy 

obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Za udział w pracach Rady Zatrudnienia Socjalnego jej członkom nie 

przysługuje wynagrodzenie. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na 

zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162).”, 

d) w ust. 6 w zdaniu drugim po wyrazach „ust. 4” dodaje się wyrazy „ i ust. 4a”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) w art. 182 pkt 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa 

w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przez centra 

integracji społecznej i kluby integracji społecznej, o których mowa w przepisach 

o zatrudnieniu socjalnym, w ramach gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii.”. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemzwgu2dqltqmfyc4nbtga4dmnbtgm
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Art. 3. Osoby, które rozpoczęły odbywanie okresu próbnego w Centrum Integracji 

Społecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywają go na dotychczasowych 

zasadach.  

Art. 4. Do wymiaru dni wolnych od zajęć osób, które rozpoczęły uczestnictwo, o którym 

mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w Centrum Integracji Społecznej przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 5. Osobom, które rozpoczęły uczestnictwo, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 1, w Centrum Integracji Społecznej i go nie zakończyły przed dniem wejścia 

w życia niniejszej ustawy, przysługuje świadczenie integracyjne za okres niezdolności do 

uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza w wymiarze i na 

zasadach określonych w art. 15 ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. Świadczenie integracyjne, do którego prawo zostało, na podstawie art. 15 

ust. 7a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, odebrane przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, nie podlega przywróceniu i wypłacie.  

Art. 6. Rada Zatrudnienia Socjalnego wybrana przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy pełni swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą została wybrana. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 

pkt 13 lit. a, c i d, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym 
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