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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 41. posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Ludwik Dorn



USTAWA

z dnia 9 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych
innych ustaw1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z
późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 2 w pkt 7 przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,”,

b) w ust. 3 uchyla się pkt 4,

c) uchyla się ust. 5;

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacji – oznacza to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3));”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zasiłku dla bezrobotnych – oznacza to zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w
art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.4));”;

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody
właściwego ze względu na siedzibę Centrum.”,

b) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu
pracy;”;

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.
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4) w art. 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, na
podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4, składanego w terminie od dnia
1 kwietnia do dnia 30 kwietnia lub od dnia 1 września do dnia 30 września danego
roku.

2. Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.”,

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Centrum jest obowiązane:

1) informować wojewodę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku, o
którym mowa w art. 4, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;

2) przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz
przyznającym dotacje Centrum marszałkowi województwa, wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także instytucji tworzącej
sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty
reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i
przychodów na rok bieżący.

5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych, którym nadał status
Centrum. Nadanie statusu Centrum jest równoznaczne z wpisem do rejestru.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawierającego
dane dotyczące:

1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym;

2) liczby uczestników, z uwzględnieniem podziału na grupy osób, o których
mowa w art. 1 ust. 2;

3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie;

4) liczby uczestników objętych reintegracją zawodową i społeczną;

5) usług kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i
społecznej;

6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzględnieniem
przyznanych dotacji, wypłaconych świadczeń integracyjnych i premii
motywacyjnych;

7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bieżący,

kierując się potrzebą ujednolicenia elementów sprawozdawczych.”,

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia danego
roku, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie
zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2.”;

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

„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.”;



- 4 -

6) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W przypadku nierealizowania przez Centrum założeń przyjętych we wniosku, o
którym mowa w art. 4, w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie usług określonych
w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń finansowych
przewidzianych ustawą, mających wpływ na wynik finansowy, wojewoda wydaje
decyzję o utracie statusu Centrum z urzędu lub na wniosek marszałka województwa,
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznających dotacje Centrum lub instytucji
tworzącej Centrum.

2. W przypadku likwidacji instytucji tworzącej Centrum wojewoda wydaje decyzję o
utracie statusu Centrum, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

7) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydawania decyzji o nadaniu,
przedłużeniu lub utracie statusu Centrum organem wyższego stopnia jest
minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

8) w art. 7 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. e w
brzmieniu:

„e) dotacji na pierwsze wyposażenie, pochodzącej z dochodów własnych samorządu
województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych, na zasadach określonych w porozumieniu, o
którym mowa w art. 8 ust. 1.”;

9) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z
instytucją tworzącą, może przyznać Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz
dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych
samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”;

10) w rozdziale 2 po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

„Art. 8a. Do finansowania utworzenia Centrum przez organizację pozarządową, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c-e i ust. 2 oraz w art. 8, nie stosuje się
art. 176 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych.”;

11) w art. 10 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 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
wójt, burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji
reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz 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 radę gminy.”;

12) w art. 13:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu,
uniemożliwiającego jego dalszą realizację;”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzję w sprawie
zaprzestania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum.

4b. Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi
przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.”,

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

„5a. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum kierownik Centrum wydaje
uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i
umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.”,

d) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze świadczeń z
ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz z
innych świadczeń określonych w niniejszej ustawie.

7. Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, mogą być
realizowane także przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie
umowy o pracę w organizacji pozarządowej, która uzyskała zgodę wojewody
właściwego dla siedziby tej organizacji na wykonywanie tych zadań.”;

13) w art. 14:

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

„1a. Kierownik Centrum opracowuje miesięczny program zajęć w Centrum.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom:

1) szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich;

3) odzież roboczą i obuwie robocze;

4) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki
ochrony indywidualnej.”;

14) w art. 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne w
wysokości zasiłku dla bezrobotnych.”,

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

„6a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na
wniosek uczestnika, kierownik Centrum może przyznać do 4 dni wolnych od
zajęć w Centrum, za które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej
wysokości.”,

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, za
okres niezdolności do uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby
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potwierdzonej przez lekarza, jednak nie dłuższy niż 14 dni, świadczenie
integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień niezdolności. Za każdy
kolejny dzień niezdolności do uczestniczenia w zajęciach w Centrum
świadczenie nie przysługuje.”;

15) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1.W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w art. 15
ust. 3, kierownik Centrum może przyznać uczestnikowi motywacyjną
premię integracyjną, biorąc pod uwagę aktywną postawę i postępy w
reintegracji społecznej i zawodowej.

2. Motywacyjna premia integracyjna nie może przekroczyć 20% wysokości
świadczenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4.”;

16) w art. 16:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w uzasadnionych
przypadkach także przed jego zakończeniem, jednak nie wcześniej niż po 6
miesiącach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika
socjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji
społecznej – na wniosek pracownika socjalnego:”,

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 siedziby Centrum a
pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego
uczestnika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania
pracodawcy części wypłaconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych
12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne,
w pierwszych 3 miesiącach;

2) 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne,
w 3 kolejnych miesiącach;

3) 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne,
w następnych 6 miesiącach.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje starosta ze środków Funduszu
Pracy, w okresach miesięcznych, na podstawie wniosku spółdzielni, w terminie 30
dni od dnia jego złożenia.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

„5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) dane pracodawcy;

2) dane skierowanego uczestnika;

3) wysokość i składniki wynagrodzenia;

4) wysokość refundacji.

5b. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana jako pomoc de minimis
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L
379 z 28.12.2006, str. 5).
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5c. Zaświadczenie o udzieleniu refundacji, o której mowa w ust. 2, wydaje starosta na
zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006 r.
Nr 191, poz. 1411).”;

17) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Gmina lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i
społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić klub integracji
społecznej.

2. W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:

1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na
czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia;

2) prace społecznie użyteczne;

3) roboty publiczne;

4) poradnictwo prawne;

5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych.”,

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu
socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

5. Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z
każdym z uczestników.

6. Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w
szczególności:

1) ze środków z Unii Europejskiej;

2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.5)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 7
kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji
społecznej.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.6)) w art. 35 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

                                                
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1372, z 2003

r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr
170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600.
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„7) centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i
motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.7)).”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95 i Nr 21, poz. 125) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w pkt 2 lit. ł otrzymuje brzmienie:

„ł) powiatowy urząd pracy – w stosunku do osób pobierających zasiłek dla
bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium,”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przychód – przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej,
służby, wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie
odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium
wypłacanych bezrobotnym oraz stypendium sportowego, a także z tytułu
prowadzenia pozarolniczej działalności oraz umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy tej działalności lub współpracy przy
wykonywaniu umowy,”;

2) w art. 6 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub
stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w
miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi
dalej „bezrobotnymi”,”;

3) w art. 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) bezrobotni – od dnia nabycia prawa do zasiłku, świadczenia integracyjnego lub
stypendium do dnia utraty prawa do nich,”;

4) w art. 18 w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) bezrobotnych – stanowi kwota zasiłku, świadczenia integracyjnego lub stypendium,”.

                                                                                                                                                          
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116,
poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263,
poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz.
732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366,
Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006
r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz.
1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.
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Art. 5.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym.”;

2) w art. 108 w ust. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu
socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń;”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 75 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12.Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program
wychodzenia z bezdomności lub kierujący do uczestnictwa w zajęciach w centrum
integracji społecznej.”;

2) w art. 86 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29 i 30, opłaca ośrodek pomocy społecznej
realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności lub kierujący do
uczestnictwa w zajęciach w centrum integracji społecznej;”.

Art. 7.

1. Jednostki organizacyjne, posiadające status Centrum w dniu wejścia w życie ustawy,
uzyskują status Centrum w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Wpis do rejestru jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, pozostaje w mocy.

3. Rejestr jednostek organizacyjnych, którym został nadany status Centrum, marszałek
województwa przekazuje właściwemu wojewodzie.

4. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań
podlegających przekazaniu na podstawie ustawy, w których stroną jest marszałek
województwa, stroną staje się właściwy wojewoda.

5. Niezakończone postępowania administracyjne w zakresie spraw podlegających przekazaniu
na podstawie przepisów ustawy toczą się przed organami, które przejęły zadania i
kompetencje.

                                                
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,

Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz.
519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr
249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433.
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6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
sposób i tryb przekazania rejestru, o którym mowa w ust. 3, oraz toczących się postępowań
sądowych i administracyjnych w zakresie zadań podlegających przekazaniu na podstawie
ustawy, w szczególności sposób przekazania dokumentacji dotyczącej postępowań, o
których mowa w ust. 4, kierując się koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego
prowadzenia przejętych rejestrów i postępowań przez właściwych wojewodów.

Art. 8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o zatrudnieniu socjalnym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 9.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 14 lit. a
oraz art. 5 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Ludwik DORN

........................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u
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