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MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych
innych ustaw.

Z wyrazami szacunku
(-) wz. Elżbieta Radziszewska

U S T AWA
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym
oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z
2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) uzależnionych od alkoholu,
3)

2)

uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,”;

w art. 4 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–15 w
brzmieniu:
„13) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której
ma funkcjonować Centrum;
14) opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu
powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
15) akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę
samorządu terytorialnego.”;

3)

w art. 5:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce
funkcjonowania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie
wniosku, o którym mowa w art. 4.”,

b)

w ust. 4:
–

uchyla się pkt 1,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie
oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także
instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.
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rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także
preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z
wykonywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz informację
o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4.”,
c)

po ust. 5 dodaje się ust 5a w brzmieniu:
„5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2.”;

4)

art. 5a otrzymuje brzmienie:
„Art. 5a. Wojewoda, na wniosek instytucji tworzącej, może wydać decyzję o
przedłużeniu statusu Centrum na okres, o którym mowa w art. 5 ust. 2, biorąc pod
uwagę przedstawiane sprawozdanie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, z 3
ostatnich lat. Wniosek powinien zawierać dane, o których mowa w art. 4 ust. 2.”;

5)

po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu:
„Art. 6b. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących nadania
statusu Centrum stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn.
zm.2)).”;

6)

po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Centrum może realizować działania w zakresie integracji społecznej
bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym 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 działań, o których mowa w ust. 1, oraz ich finasowanie odbywa
się, 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 gminę albo

2)

umową, 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 działań Centrum, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów

rozdziału 4, 5 i 6.”;

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195
oraz z 2015 r. poz. 211 i 702.
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7)

w art. 10:
a)

w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) Funduszu Pracy w zakresie świadczeń integracyjnych, o których mowa w
art. 15, i działań w zakresie integracji społecznej, o których mowa w art.
9a ust. 1 i art. 18 ust. 7.”,

b)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy
instytucją tworzącą jest organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn
kwoty określonej uchwałą rady gminy oraz sumy liczby uczestników zajęć
reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby
pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i wypłacana co
miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji
nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności
Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w
art. 9.
5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy
instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana jako
iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu
na jednego uczestnika oraz sumy liczby uczestników zajęć reintegracji
zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników
Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w
art. 9, i określana corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu
terytorialnego.”;

8)

w art. 11:
a)

w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osoby prowadzące reintegrację społeczną i zawodową zaliczają się do
kadry Centrum.”,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym że na
jednego pracownika prowadzącego 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.”;
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9)

w art. 12 uchyla się ust. 3;

10) w art. 13:
a)

w ust. 2 uchyla się pkt 2,

b)

uchyla się ust. 7;

11) w art. 15 ust. 6a otrzymuje brzmienie:
„6a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3,
na wniosek uczestnika, kierownik Centrum może przyznać do 6 dni wolnych od
zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej
wysokości.”;
12) w art. 15a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Motywacyjna premia integracyjna nie może przekroczyć 50% wysokości
świadczenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4.”;
13)

w art. 16 ust. 5b otrzymuje brzmienie:
„5b. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana jako pomoc de minimis
zgodnie z rozporządzeniem 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).”;

14) w art. 18:
a)

ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a.

Zakończenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest

potwierdzone zaświadczeniem wydawanym niezwłocznie przez podmiot
prowadzący klub integracji społecznej.”;
b)

dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu:
„7. Klub integracji społecznej może realizować działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w
życiu społecznym 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 działań, o których mowa w ust. 7, oraz ich finasowanie
odbywa się, 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 społecznej prowadzonego przez gminę albo

2)

umową, 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
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integracji społecznej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w art.
3 ust. 2 pkt 3.
9. Do działań klubu integracji społecznej, o których mowa w ust. 7, nie
stosuje się ust. 3–5.”;
15) w art. 18a:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda właściwy ze względu na
miejsce funkcjonowania klubu integracji społecznej, na podstawie zgłoszenia
podmiotu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia.”,

b)

dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Klub integracji społecznej przedstawia corocznie, nie później niż do
dnia 31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok
poprzedni oraz efekty reintegracji zawodowej i społecznej.”;

16) art. 18c otrzymuje brzmienie:
„Art. 18c. Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej
Polskiej w okresach dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 września, informacje o
funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej.”;
17) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:
„Rozdział 7a
Rada Zatrudnienia Socjalnego
Art. 18d. 1. Przy ministrze właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego
działa Rada Zatrudnienia Socjalnego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach
zatrudnienia socjalnego.
2. Do zakresu działania Rady Zatrudnienia Socjalnego należy:
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;
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4)

przyjmowanie i opiniowanie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia w zakresie
zatrudnienia socjalnego.
Art. 18e. 1. Rada Zatrudnienia Socjalnego składa się z nie więcej niż 15 osób

reprezentujących podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje
społeczne i zawodowe.
2. Członków Rady Zatrudnienia Socjalnego powołuje, spośród przedstawicieli
określonych w ust. 1, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na
okres 3 lat.
3. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego korzystają ze zwolnień w pracy w
celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady i przysługuje im zwrot kosztów delegacji
ze środków budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
5. Koszty związane z obsługą Rady Zatrudnienia Socjalnego są pokrywane ze
środków budżetu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
6. Rada Zatrudnienia Socjalnego może, za zgodą ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego, zapraszać do współpracy ekspertów i inne osoby
niebędące jej członkami. Do udziału osób zaproszonych w posiedzeniach Rady
stosuje się odpowiednio ust. 4.
7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Zatrudnienia
Socjalnego,

organizację

oraz

tryb

działania

Rady,

uwzględniając

zasadę

kolegialności oraz pomocniczości prac Rady.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. 2014 poz. 101, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 831 w § 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w
brzmieniu:
„9) świadczenie integracyjne w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz.
1211).”;

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 293, 379, 435,
567, 616, 945, 1091, 1161, 1296, 1585, 1626, 1741 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 2, 4, 218, 539, 978 i 1062.
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2)

w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia
pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot
zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej oraz
świadczenia integracyjne.”.

Art. 3. 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) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 62a:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Program Aktywizacja i Integracja, po zaopiniowaniu przez powiatową
radę rynku pracy, jest realizowany przez powiatowy urząd pracy działający we
współpracy

z ośrodkiem

pomocy

społecznej,

podmiotami

zatrudnienia

socjalnego prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego lub
podmiotami prowadzącymi działalność statutową na rzecz integracji i
reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”,
b)

w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja przez ośrodek pomocy
społecznej lub podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego odbywa się na podstawie porozumienia o realizacji
programu zawartego z powiatowym urzędem pracy, które określa w
szczególności:”,

c)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane
przez ośrodek pomocy społecznej lub podmioty zatrudnienia socjalnego
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, są finansowane ze
środków budżetowych gminy i mogą być współfinansowane ze środków
Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.”;

2)

w art. 62c ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kwota wydatków przeznaczonych z Funduszu Pracy na finansowanie
działań, o których mowa w art. 62a ust. 8 i 9, jest ustalana z uwzględnieniem stawki
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godzinowej pracy trenera z 10-osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie
wyższej niż 70 zł.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z
2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 w ust. 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205,
poz. 1211),”,

b)

w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy”;

2)

w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu
osoby

bezrobotnej

albo

poszukującej

pracy,

oraz

oświadczenie

o

niepozostawaniu w zatrudnieniu;”;
3)

w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz wsparcie, o którym mowa
w art. 5a ust. 5 i 6, art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 3a, jest udzielane jako pomoc de minimis
zgodnie z rozporządzeniem 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), zaś w przypadku gdy
spółdzielnia wykonuje usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi
świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114/8 z
26.4.2012).”;

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742, z
2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1211.
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4)

po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. 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.5)), może
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, z
uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
2. Informacja o zastrzeżeniu, o którym mowa w ust. 1, musi znaleźć się we
wniosku o uruchomienie procedury udzielenia zamówienia publicznego oraz w
odpowiednich dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.”.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) wz. Elżbieta Radziszewska
Wicemarszałek Sejmu

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

