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         Warszawa, 11 sierpnia 2015 r. 

Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1041) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym jest uwzględnienie uwag zgłaszanych między innymi przez organizatorów centrów 

oraz klubów integracji społecznej, a także wypełnienie postulatów formułowanych 

Najwyższą Izbę Kontroli. 

W związku z powyższym wprowadzane zmiany dotyczą między innymi zakresu 

podmiotowego ustawy – jej przepisy będą stosowane w odniesieniu do osób uzależnionych 

od alkoholu, a także od narkotyków lub innych środków odurzających bez konieczności 

zakończenia przez te osoby programu terapeutycznego odpowiednio zakładzie lecznictwa 

odwykowego oraz w zakładzie opieki zdrowotnej. 

Ponadto wprowadzono szereg zmian w odniesieniu do niektórych wymogów 

dotyczących przyznania, a także przedłużenia statusu Centrum integracji społecznej, zwanego 

dalej „Centrum”. 

Doprecyzowane zostały przepisy określające sposób naliczania dotacji otrzymywanej 

przez Centrum, w tym także sposób określenia liczby uczestników zajęć reintegracji 

zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum. Ponadto zmianie uległy zasady 

zatrudniania i warunki pracy pracowników Centrum. 

W wyniku wprowadzonych zmian Centrum oraz klub integracji społecznej będą mogły 

realizować działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu 

aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 
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ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa 

określa także zasady realizacji oraz finansowania tych działań. 

Doprecyzowane zostały także obowiązki sprawozdawcze klubu integracji społecznej. 

W świetle przyjętych rozwiązań klub integracji społecznej będzie przedstawiał wojewodzie 

corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji 

za rok poprzedni oraz efekty reintegracji zawodowej i społecznej. 

Ustawa przewiduje utworzenie, przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego, Rady Zatrudnienia Socjalnego jako organu opiniodawczo-doradczego 

w sprawach zatrudnienia socjalnego. 

Do zakresu działania Rady Zatrudnienia Socjalnego będzie należało: 

1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów prawa 

w zakresie zatrudnienia socjalnego; 

2) przygotowywanie ekspertyz dotyczących wybranych obszarów zatrudnienia socjalnego; 

3) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego 

okresowych informacji o swojej działalności; 

4) przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie 

zatrudnienia socjalnego. 

Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego będą pełnić swoje funkcje społecznie. 

Natomiast koszty związane z obsługą Rady Zatrudnienia Socjalnego będą pokrywane 

ze środków budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Przedmiotowa ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. –

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 101, z późn. zm.), które powodują, że 

świadczenia integracyjne nie będą podlegały egzekucji. 

Ponadto w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, 357 i 1066) wskazano, że Program Aktywizacja 

i Integracja będzie realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we współpracy 

z podmiotami zatrudnienia socjalnego prowadzonymi przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) umożliwiają założenie spółdzielni socjalnej 
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absolwentowi centrum integracji społecznej oraz absolwentowi klubu integracji społecznej, 

a także osobie do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającej status osoby 

poszukującej pracy.  

Ponadto wprowadzony został między innymi przepis, który powoduje, że jednostka 

sektora finansów publicznych udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego 

wartość ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907, z późn. zm.), będzie mogła zastrzec, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów 

państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. w efekcie 

rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym (druk 

nr 3676). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. na posiedzeniu Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny. Efekt pracy wymienionej komisji został zawarty w jej 

sprawozdaniu (druk nr 3680). W odniesieniu do przedłożenia poselskiego zakres 

wprowadzanych zmian został poszerzony o nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 4 sierpnia 2015 r. zostało 

zgłoszonych 5 poprawek do nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Podczas trzeciego czytania wszystkie poprawki uzyskały poparcie. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 428 posłów, przy jednym głosie przeciw oraz 

jednym głosie wstrzymującym. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. Niemniej jednak 

w art. 1 w pkt 8, w art. 11 w lit. b ustawodawca wprowadził przepis, zgodnie z którym osoby 

prowadzące reintegrację społeczną i zawodową zaliczają się do kadry Centrum. Wątpliwość 
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budzi zastosowane w tym przepisie pojęcie „kadra”, które jest pojęciem nieprecyzyjnym, 

a ponadto nie występuję na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

Ponadto w art. 1 w pkt 17, w art. 18e w 1 (nowelizacja ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym) oraz w art. 3 w pkt 1, w art. 62a w ust. 3 w lit. a–c (nowelizacja ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) ustawodawca posługuje się pojęciem 

„podmiot zatrudnienia socjalnego”. 

Pojęcie to nie występuje w systemie prawnym. W związku z tym pojawia się 

wątpliwość czy redakcja wskazanych przepisów, w których zastosowano pojęcie 

niewystępujące w systemie prawnym (czy też w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) będzie 

jednoznacznie i wystarczająco zrozumiała dla adresatów zawartych w nich norm. 

Wobec powyższego należy wyjaśnić zasadność przyjętych rozwiązań i ewentualnie 

rozważyć przyjęcie poprawek w celu doprecyzowania powyższych przepisów 

w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


