
 Druk nr 1073
 Warszawa, 2 października 2008 r.

SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-115-08  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w 
województwie wraz z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

 

 

                                                                wz. Wiceprezes Rady Ministrów  

                          (-)Waldemar Pawlak 



Projekt  

U S T A W A 

z dnia                             

 

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale 

zadań administracji publicznej w województwie 

 
Art. 1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu 

wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.1)) w art. 8 uchyla się 

ust. 3. 

 
Art. 2. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach  

(Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.2)) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej 

lub społecznej na rzecz rozwoju określonej jednostki tery-

torialnej są ustanawiane przez organy stanowiące jednostek 

samorządu terytorialnego.”. 

 
Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 wyrazy 

„Ochotniczych Hufcach Pracy” zastępuje się wyrazami „wojewódzkich ochotni-

czych hufcach pracy”.  

 
Art. 4. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie grun-

tów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.4)) w art. 3 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza sta-

rosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej finan-

sowane ze środków budżetu państwa, z zastrzeżeniem  

ust. 5 – 7 oraz art. 4 ust. 2.”. 
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Art. 5. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.5)) w art. 9 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„2. W przypadku klęsk żywiołowych obowiązek, o którym 

mowa w  ust. 1, może nałożyć odpowiednio wójt (bur-

mistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda.”. 

 
Art. 6. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  

Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.6)) wprowadza się  

następujące zmiany: 

1) w art. 10 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako  

organ wojewódzkiej zespolonej administracji rządo-

wej; 

3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako  

organ powiatowej zespolonej administracji rządo-

wej;”; 

2) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Państwowego wojewódzkiego inspektora  

sanitarnego i jego zastępcę powołuje 

i odwołuje wojewoda za zgodą Głównego  

Inspektora Sanitarnego. 

2. Państwowego granicznego inspektora sani-

tarnego i  jego zastępcę powołuje i odwołuje 

Główny Inspektor Sanitarny za zgodą woje-

wody.  

3. Państwowego powiatowego inspektora sani-

tarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje 
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starosta za zgodą państwowego wojewódz-

kiego inspektora sanitarnego. 

4. Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora 

Sanitarnego i starosta na wniosek wojewódz-

kiego inspektora sanitarnego mogą w każdym 

czasie odwołać odpowiednio powoływanego 

inspektora, jeżeli przemawia za tym interes 

służby, a w szczególności, jeżeli działalność 

tego państwowego inspektora sanitarnego lub 

podległej mu jednostki może zagrozić prawi-

dłowemu wykonywaniu zadań Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej, a zwłaszcza naruszyć 

bezpieczeństwo sanitarne na terenie właści-

wości danej jednostki. Odwołanie w tym try-

bie następuje w drodze decyzji administra-

cyjnej i wymaga szczegółowego pisemnego 

uzasadnienia.”; 

3) w art. 12a: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysłu-

gują państwowemu  wojewódzkiemu inspektoro-

wi sanitarnemu w stosunku do państwowych  

powiatowych inspektorów sanitarnych. 

3. Właściwy inspektor przynajmniej raz w roku 

przedstawia informację o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego powiatu i województwa sejmikowi 

województwa i radzie powiatu.”, 



4 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W związku z przedłożoną informacją, o której 

mowa w ust. 3, sejmikowi  województwa i radzie 

powiatu służy prawo występowania, w drodze 

uchwały, z wnioskami o podejmowanie działania 

przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej, w ce-

lu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa 

sanitarnego. 

3b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypad-

kach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 

sanitarnego na terenie gminy, w szczególności 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystą-

pić do właściwego powiatowego inspektora sani-

tarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierza-

jących do usunięcia tego zagrożenia.”; 

4) w art. 15: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Uprawnienia organu założycielskiego w rozumie-

niu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 

w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej posiada odpowiednio 

wojewoda i rada powiatu.”, 

b) uchyla się ust. 1b. 

 
Art. 7.  W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym 

(Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 6 ust. 2a – 3 otrzymują brzmienie: 
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„2a.  Właściwy marszałek województwa, co najmniej raz 

na trzy lata, dokonuje na podstawie operatu rybackie-

go i dokumentacji, o której mowa w ust. 4, oceny wy-

pełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiąz-

ku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. 

2b. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, marsza-

łek województwa powiadamia właściciela wody. 

3. Marszałek województwa w wyjątkowo uzasadnionych 

przypadkach, a zwłaszcza w razie zanieczyszczenia 

wód uniemożliwiającego chów lub hodowlę ryb albo 

masowego wystąpienia chorób ryb, w drodze decyzji 

administracyjnej wydanej po zasięgnięciu opinii wła-

ściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej, może zwolnić od obowiązku, o którym mowa 

w ust. 1, lub uznać zbiornik wodny za nieprzydatny 

do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na 

czas określony.”; 

2) w art. 15: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi zarząd wo-

jewództwa, w drodze uchwały, z urzędu albo na 

wniosek uprawnionego do rybactwa lub właści-

wego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej. Obręb ochronny ustanawia się na czas 

nieokreślony albo na czas określony.”, 

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. Obręb hodowlany ustanawia marszałek woje-

wództwa, w drodze decyzji, na wniosek upraw-

nionego do rybactwa, który prowadzi działalność 
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w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultu-

ry oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów 

o  ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania 

chorób zakaźnych zwierząt.”, 

c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu: 

„2c. Obręb hodowlany znosi marszałek wojewódz-

twa, w drodze decyzji, na wniosek uprawnione-

go do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony 

do rybactwa, o którym mowa w ust. 2b, trwale 

zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym 

działalności w zakresie chowu lub hodowli zwie-

rząt akwakultury oraz rozrodu ryb. 

2d. Uchwałę zarządu województwa podjętą w spra-

wie, o której mowa w ust. 2, ogłasza się 

w  sposób zwyczajowo przyjęty oraz w woje-

wódzkim dzienniku urzędowym.”; 

3) art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

a  zwłaszcza do celów zarybieniowych, ho-

dowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów 

naukowo-badawczych, marszałek wojewódz-

twa, w drodze decyzji administracyjnej, może 

zezwalać na odstępstwo od zakazów, o któ-

rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 – 7 i ust. 2 

oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie 

połowu ryb w obrębach ochronnych. 

2. Minister właściwy do spraw środowiska 

w  przypadkach, o których mowa w ust. 1, 

w  drodze decyzji administracyjnej, może ze-
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zwalać na odstępstwo od zakazu, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

w celu ochrony ryb i zapewnienia rybom 

możliwości odbycia tarła: 

1) marszałek województwa może, 

w  drodze decyzji administracyjnej, zo-

bowiązać: 

a) użytkownika wód do umożliwienia 

swobodnego przepływu ryb, jeżeli 

przepływ taki nie jest możliwy 

z  przyczyn zależnych od tego użyt-

kownika, 

b) uprawnionego do rybactwa w ob-

wodzie rybackim do zawieszenia 

połowu ryb niektórych gatunków, 

z  użyciem wybranych rybackich 

narzędzi i urządzeń połowowych 

– w określonych wodach i na czas nie-

zbędny do zapewnienia rybom ochrony 

i możliwości odbycia tarła, 

2) zarząd województwa może, w drodze 

uchwały, wskazać miejsce i czas, w któ-

rym obowiązuje całkowity albo czę-

ściowy zakaz uprawiania amatorskiego 

połowu ryb.  

3a. Decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 1, pod-

lega natychmiastowemu wykonaniu. 
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3b. W przypadku uchylania się zobowiązanych 

od wykonania ciążących na nich obowiąz-

ków określonych w decyzji, o której mowa 

w ust. 3 pkt 1, zarząd województwa wszczy-

na postępowanie egzekucyjne dotyczące 

obowiązków o charakterze niepieniężnym. 

4. Uchwałę zarządu województwa podjętą 

w  sprawie, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty 

oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

5. Zabrania się uprawiania amatorskiego poło-

wu ryb w miejscu i w czasie wskazanym 

w  uchwale, o której mowa w ust. 4.”; 

4) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. 1. W obwodach rybackich, przez które przebie-

ga granica województw,  w sprawach doty-

czących rybactwa właściwy jest marszałek te-

go województwa, na terenie którego znajduje 

się większa część powierzchni obwodu ry-

backiego.  

2. W obwodach rybackich, przez które przebie-

ga granica powiatów, w sprawach dotyczą-

cych rybactwa właściwy jest starosta tego 

powiatu, na terenie którego znajduje się więk-

sza część powierzchni obwodu rybackiego.”; 

5) w art. 20 ust. 3b otrzymuje brzmienie: 
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„3b. Sejmik województwa, w drodze uchwały, ustala trzy-

literowe oznaczenie powiatu, o którym mowa 

w  ust.  3a.”; 

6) w art. 27 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dokonując amatorskiego połowu ryb, narusza zakazy 

określone w art. 8 ust. 1 pkt 1 – 4 i pkt 11 – 13 oraz 

w  art. 17 ust. 5,”; 

 7) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Orzekanie, w sprawach określonych w ust. 1, następu-

je w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu po-

stępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie 

wniosku o ukaranie złożonego przez marszałka woje-

wództwa.”. 

 
Art. 8. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz nie-

których osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.8)) w art. 73 ust. 2 – 4 otrzymują 

brzmienie:  

 „2. Zadaniem z zakresu administracji rządowej wyko-

nywanym przez województwo jest realizacja działań 

zmierzających do integracji środowisk kombatanckich 

i koordynacji ich działań. 

3. Samorząd powiatowy oraz samorząd województwa 

współdziałają przy realizacji zadań, o których mowa 

w ust. 1 i 2, z organizacjami społecznymi oraz stowarzy-

szeniami kombatantów i osób represjonowanych. 

4. Do wypełniania zadań określonych w ust. 2 i 3 zarząd wo-

jewództwa może w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu 
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do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powo-

łać pełnomocnika.”. 

 
Art. 9. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rze-

czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1502, z późn.  zm.9))  uchyla się art. 48a. 

 
Art. 10. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.10)) użyte w art. 2 pkt 8, art. 22 

ust. 2a i art. 69 ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy „Ochotnicze Hufce Pracy” 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „wojewódzkie 

ochotnicze hufce pracy”.  

 
Art. 11.  W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 

z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.11)) w art. 5 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W lasach, przez które przebiega granica powiatów, 

nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na 

którego terenie znajduje się większa część obszaru 

lasu. 

3. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, 

prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzo-

ru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie 

decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nad-

leśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej 

„nadleśniczym”.”; 

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Nadleśniczy prowadzi powierzone przez starostę 

sprawy z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, po 
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zapewnieniu przez powierzającego środków finan-

sowych na te cele.”. 

 
Art. 12. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.12)) w art. 6 w ust. 2 

wyrazy „ochotniczych hufcach pracy” zastępuje się wyrazami „wojewódzkich 

ochotniczych hufcach pracy”. 

 
Art. 13. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-

chicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.13)) w art. 9 uchyla się ust. 4. 

 
Art. 14.  W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.14)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Hodowanie lub utrzymywanie chartów ra-

sowych lub ich mieszańców wymaga zezwo-

lenia starosty właściwego ze względu na 

miejsce ich hodowli lub utrzymywania, wy-

dawanego na wniosek osoby zamierzającej 

prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać ta-

kiego psa. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w po-

rozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw środowiska, po zasięgnięciu opinii 

Związku Kynologicznego w Polsce oraz 

Polskiego Związku Łowieckiego, określi, 

w drodze rozporządzenia, warunki i sposób 

hodowania i utrzymywania chartów raso-

wych lub ich mieszańców, biorąc pod uwagę 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
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ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpie-

czeństwa zwierząt. 

3. Niespełnianie wymagań wyznaczających 

warunki i sposób hodowania i utrzymywania 

chartów rasowych lub ich mieszańców obli-

guje do odmowy wydania zezwolenia, o któ-

rym mowa w ust. 1. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do 

cofnięcia zezwolenia. 

5. Organem właściwym w sprawie cofnięcia 

zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest 

starosta właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia hodowli lub utrzymywania 

chartów rasowych lub ich mieszańców.  

6.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wyga-

sa w razie zmiany miejsca hodowli lub 

utrzymywania chartów rasowych lub ich 

mieszańców.  

7. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwo-

lenia oraz cofnięcia zezwolenia są podej-

mowane w formie decyzji administracyj-

nej.”; 

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

„3) blokadzie środków finansowych na rachunku ban-

kowym, na rzecz właściwego samorządu wojewódz-

twa, w wysokości 4 % rocznego przychodu z tytułu 

wykonywania przez przedsiębiorcę działalności go-

spodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1, uzyska-

nego w roku obrotowym poprzedzającym rok za-
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warcia umowy, jednak nie mniej niż równowartość 

w złotych 20.000 euro obliczoną według średniego 

kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 

Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzają-

cego miesiąc, w którym została dokonana blokada 

środków.”; 

3) w art. 43 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egza-

minacyjnej przedstawicieli Polskiego Związku  

Łowieckiego, samorządu województwa, Państwo-

wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Po-

licji,”; 

4) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W uzasadnionych przypadkach sejmik województwa, 

w drodze uchwały, jest uprawniony do skracania 

okresów polowań na terenie województwa, po zasię-

gnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego i dy-

rektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.”; 

5) w art. 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rol-

nych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie od-

biegającym więcej niż 14 dni od dnia zakończenia 

okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, 

określonego przez sejmik województwa w drodze 

uchwały;”; 

6) w art. 50: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
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„1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których 

mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwie-

rzęta łowne objęte całoroczną ochroną.”, 

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

„1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzo-

ne przez zwierzęta łowne, o których mowa 

w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzą-

cych w skład obwodów łowieckich.”, 

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:  

„3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszko-

dowania wypłaca zarząd województwa ze środ-

ków budżetu państwa. 

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa 

w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmio-

tów właściwych do wypłaty odszkodowania.”. 

 
Art. 15. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 

uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, 

z późn. zm.15)) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do Najwyższej Izby 

Kontroli.”. 

 
Art. 16. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 oraz z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1042) w art. 7 ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: 

„3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 
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3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzy-

skanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

uwzględniając:  

1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do re-

alizacji zadań;  

2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości – rów-

nież miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych wynikające z wojewódzkiego pla-

nu gospodarki odpadami, do których odpady mają 

być przekazywane.”. 

 
Art. 17. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-

wym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.16)) wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z mi-

nistrem właściwym do spraw transportu, wojewódz-

kie ośrodki ruchu drogowego na obszarze wojewódz-

twa.”; 

2) w art. 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.”. 

 
Art. 18. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art.10: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wyda-

je się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub 

jest utrzymywany w warunkach i w sposób, któ-

re stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt, 

z uwzględnieniem ust. 2c.”,  

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu: 

„2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia ze-

zwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze 

względu na miejsce prowadzenia hodowli lub 

utrzymywania psa.  

2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli 

lub utrzymywania psa właściwy organ dokonuje 

zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1. 

2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia 

oraz cofnięcia zezwolenia są podejmowane 

w formie decyzji administracyjnej.”; 

2) w art. 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii woje-

wódzkiej rady ochrony przyrody, organizacji spo-

łecznej, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, oraz Polskiego Związku Łowiec-

kiego, określi, w drodze uchwały, miejsce, warunki, 

czas i sposoby ograniczenia populacji zwierząt, 

o których mowa w ust. 1.”. 

 
Art. 19. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) w art. 21 
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w ust. 5 w pkt 4 wyrazy „Ochotniczych Hufców Pracy” zastępuje się wyrazami 

„wojewódzkich ochotniczych hufców pracy”. 

 
Art. 20. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie-

czeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.18)) w art. 4 

w pkt 2 w lit. za uchyla się tiret drugie.  

 
Art. 21. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-

wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.19)) w art. 3 w ust. 5 po 

pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu mia-

stu, które w trybie ust. 4, zostało połączone z powiatem 

mającym siedzibę władz w tym mieście.”. 

 
Art. 22. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie mor-

skim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, 

poz. 1238) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Jeżeli tego wymagają warunki bezpieczeństwa morskie-

go, dyrektor właściwego urzędu morskiego wprowadza, 

w drodze zarządzenia, pilotaż obowiązkowy, określając 

warunki korzystania z usług pilota i zwolnienia z pilotażu 

obowiązkowego.”.  

 
Art. 23. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa 

i  samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, 

poz.  1798) użyty w art. 18 w ust. 2 i 3 i w art. 55 w ust. 3 w pkt 6 w różnych 

przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich przy-

padkach wyrazami „marszałek województwa”. 

 
Art. 24. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2.  Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym 

terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu po za-

sięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskie-

go.”. 

 
Art. 25. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z ty-

tułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okoliczno-

ściach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.20)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy 

„Ochotniczych Hufcach Pracy” zastępuje się wyrazami „wojewódzkich ochotni-

czych hufcach pracy”. 

 
Art. 26. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego 

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, 

z późn. zm.21)) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „Ośrodki doradztwa rolniczego” zastępu-

je się wyrazami „Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego”. 

 
Art. 27. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. 

Nr 62, poz. 574, z późn. zm.22)) art. 55 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 55. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej usta-

wie, jeżeli jest to niezbędne do ochrony żywych 

zasobów morza i zachowania porządku przy po-

łowach, okręgowi inspektorzy rybołówstwa mor-

skiego mogą wydawać zarządzenia porządkowe, 

zawierające zakazy lub nakazy określonego za-

chowania. 

2. Zarządzenia porządkowe mogą przewidywać, za 

naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymie-

rzane na zasadach i w trybie określonych 

w prawie o wykroczeniach.”. 
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Art. 28. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 17 w ust. 1: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowi-

skowych domów samopomocy dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi;”, 

b) po pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 19 – 21 w brzmieniu: 

„19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych; 

21) organizowanie i świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”; 

2) w art. 18 w ust. 1 uchyla się pkt 1 – 3 i 5. 

 
Art. 29. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 16 ust. 3 – 5 otrzymują brzmienie: 

„3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie 

jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku 

województwa, która określa jego nazwę, obszar, 

przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, 

szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla 

danego parku krajobrazowego lub jego części wy-
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brane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 

ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwida-

cja lub zmniejszenie obszaru parku krajobrazowego 

następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, 

po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo radami 

gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wartości przy-

rodniczych, historycznych i kulturowych oraz walo-

rów krajobrazowych na obszarach projektowanych 

do wyłączenia spod ochrony. Projekty uchwał wy-

magają uzgodnienia z właściwym wojewodą. 

4. Projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie 

utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku kra-

jobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miej-

scowo radą gminy. 

5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu parków 

krajobrazowych określający strukturę organizacyjną 

parku lub zespołu parków nadaje sejmik wojewódz-

twa w drodze uchwały.”; 

2) w art. 19: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wojewoda ustanawia, w drodze rozporządze-

nia, plan ochrony dla rezerwatu przyrody 

w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania pro-

jektu planu lub odmawia jego ustanowienia, je-

żeli projekt planu jest niezgodny z celami 

ochrony przyrody. Plan ochrony może być 

zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony 

przyrody.”, 

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



21 

„6a. Sejmik województwa ustanawia, w drodze 

uchwały, plan ochrony dla parku krajobrazo-

wego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzyma-

nia projektu planu lub odmawia jego ustano-

wienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny 

z celami ochrony przyrody. Plan ochrony może 

być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb 

ochrony przyrody. 

6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, 

wymaga uzgodnienia z właściwym wojewo-

dą.”, 

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8.  Plan ochrony dla parku krajobrazowego poło-

żonego na terenie kilku województw ustanawia 

sejmik województwa właściwy ze względu na 

siedzibę dyrekcji parku, w porozumieniu z po-

zostałymi sejmikami województw.”; 

3) w art. 23: 

a) uchyla się ust. 2 i 3, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu 

następuje w drodze uchwały sejmiku woje-

wództwa, która określa jego nazwę, położenie, 

obszar, sprawującego nadzór, ustalenia doty-

czące czynnej ochrony ekosystemów oraz zaka-

zy właściwe dla danego obszaru chronionego 

krajobrazu lub jego części wybrane spośród za-

kazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynika-

jące z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub 
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zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu 

następuje w drodze uchwały sejmiku woje-

wództwa, po zaopiniowaniu przez wojewodę 

oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu 

bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajo-

brazu o zróżnicowanych ekosystemach i moż-

liwości zaspokajania potrzeb związanych z tu-

rystyką i wypoczynkiem.”, 

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

„4a. Projekty uchwał sejmiku województwa, o któ-

rych mowa w ust. 4, wymagają uzgodnienia 

z właściwym wojewodą.”; 

4) w art. 44: 

a) ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska 

dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje 

w drodze uchwały rady gminy. 

2. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, 

określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego 

położenie, sprawującego nadzór, szczególne ce-

le ochrony, w razie potrzeby ustalenia dotyczące 

jego czynnej ochrony oraz zakazy właściwe dla 

tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane 

spośród zakazów wymienionych w art. 45 ust. 1. 

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której 

mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w drodze 

uchwały.”, 
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b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, 

wymagają uzgodnienia z właściwym wojewo-

dą.”; 

5) w art. 105 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje zarząd 

województwa, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej 

rady ochrony przyrody.  

 3. Dyrektora parku krajobrazowego położonego na te-

renie kilku województw powołuje zarząd woje-

wództwa właściwy ze względu na siedzibę parku, 

w porozumieniu z pozostałymi zarządami woje-

wództw.”. 

 
Art. 30. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 w ust. 1: 

a) w pkt 2 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) określanie instrumentów stymulujących rozwój 

kształcenia ustawicznego rozumianego jako 

kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, 

umiejętności i kwalifikacji zawodowych w od-

niesieniu do bezrobotnych, poszukujących pra-

cy, pracowników i pracodawców oraz młodzie-

ży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym, 
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c) tworzenie narzędzi i metod na potrzeby porad-

nictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, orga-

nizacji szkoleń bezrobotnych, aktywizacji bez-

robotnych i poszukujących pracy, a także 

młodzieży zagrożonej marginalizacją i wyklu-

czeniem społecznym, oraz usług EURES,”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) planowanie i realizowanie we współpracy z mi-

nistrem właściwym do spraw rozwoju regional-

nego oraz ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania zadań w zakresie promo-

cji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezro-

bociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-

zacji zawodowej bezrobotnych, oraz w zakresie 

zatrudniania, przeciwdziałania marginalizacji 

i wykluczeniu społecznemu młodzieży i jej 

kształcenia i wychowania, realizowanych przez 

instytucje rynku pracy wynikających z progra-

mów operacyjnych współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

w zakresie należącym do kompetencji ministra 

właściwego do spraw pracy;”; 

2) w art. 4 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:  

„1b. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia 

społecznego: 

1) prowadzi analizę skuteczności działań na rzecz 

młodzieży zagrożonej marginalizacją i wyklu-
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czeniem społecznym realizowanych przez wo-

jewódzkie ochotnicze hufce pracy; 

2) oraz w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw oświaty i wychowania ustala warunki 

i tryb realizacji przez wojewódzkie ochotnicze 

hufce pracy zadań w zakresie kształcenia i wy-

chowania oraz wspierania zatrudniania mło-

dzieży z rodzin o niskich dochodach oraz za-

grożonej marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym.”; 

3) w art. 6: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Publiczne służby zatrudnienia tworzą organy za-

trudnienia wraz z powiatowymi i wojewódzkimi 

urzędami pracy, wojewódzkimi ochotniczymi 

hufcami pracy, urzędem obsługującym ministra 

właściwego do spraw pracy oraz urzędami wo-

jewódzkimi, realizującymi zadania określone 

ustawą.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

4) w art. 8 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Do zadań samorządu województwa w zakresie 

kształcenia i wychowania oraz wspierania zatrud-

nienia młodzieży z rodzin o niskich dochodach oraz 

zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecz-

nym należy tworzenie i prowadzenie wojewódzkich 

ochotniczych hufców pracy wyspecjalizowanych 
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w działaniach na rzecz tej młodzieży oraz bezrobot-

nych do 25 roku życia.”;  

5) w art. 10 w ust. 1: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy 

należy sprawowanie nadzoru nad działalnością samo-

rządu powiatu i województwa, realizującego zadania 

przy pomocy odpowiednio powiatowego i woje-

wódzkiego urzędu pracy oraz wojewódzkiego ochot-

niczego hufca pracy w zakresie:”, 

b) po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 4 w brzmieniu: 

 „4) kontroli realizacji zadań wykonywanych przez 

wojewódzkie ochotnicze hufce pracy w zakresie 

kształcenia, wychowania i zatrudniania mło-

dzieży z rodzin ubogich lub zagrożonych mar-

ginalizacją i wykluczeniem społecznym.”;  

6) w rozdziale 5: 

a) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: 

„Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy”, 

b) art. 11 i 12 otrzymują brzmienie:  

„Art. 11. 1. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy są 

jednostkami organizacyjnymi samorzą-

du województwa, funkcjonującymi jako 

jednostki budżetowe, wyspecjalizowa-

nymi w działaniach na rzecz młodzieży, 

w szczególności młodzieży zagrożonej 
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wykluczeniem społecznym oraz bezro-

botnych do 25 roku życia. 

2.  Nadzór nad działalnością wojewódzkich 

ochotniczych hufców pracy sprawuje 

właściwy wojewoda. 

Art. 12. 1.  Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy 

wykonują zadania samorządu woje-

wództwa w zakresie kształcenia i wy-

chowania oraz wspierania zatrudniania 

młodzieży z rodzin o niskich dochodach 

lub zagrożonej marginalizacją i wyklu-

czeniem społecznym. 

2. W zakresie kształcenia i wychowania 

młodzieży wojewódzkie ochotnicze huf-

ce pracy w szczególności prowadzą 

działania mające na celu: 

1) umożliwienie młodzieży, która nie 

ukończyła szkoły podstawowej lub 

gimnazjum albo nie kontynuuje na-

uki po ukończeniu tych szkół, zdo-

bycie kwalifikacji zawodowych 

oraz uzupełnienie wykształcenia 

podstawowego lub gimnazjalnego; 

2)  umożliwienie młodzieży uzupełnia-

nia wykształcenia średniego lub za-

sadniczego zawodowego w szko-

łach ponadgimnazjalnych; 

3)  umożliwienie młodzieży rozwijania 

zainteresowań i promocję postaw 
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prospołecznych przez organizację 

czasu wolnego. 

3. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy 

w zakresie, o którym mowa w ust. 2, or-

ganizują rekrutację młodzieży do jedno-

stek organizacyjnych wojewódzkich 

ochotniczych hufców pracy, prowadzą 

działalność edukacyjno-szkoleniową 

oraz w porozumieniu z kuratorami 

oświaty i organami prowadzącymi szko-

ły kierują uczestników wojewódzkich 

ochotniczych hufców pracy do szkół 

i placówek, o których mowa w przepi-

sach o systemie oświaty. 

4.  W zakresie wspierania zatrudnienia 

młodzieży wojewódzkie ochotnicze huf-

ce pracy w szczególności: 

1) organizują zatrudnienie: 

a) młodzieży w wieku powyżej 

15 lat, która nie ukończyła 

szkoły podstawowej lub gimna-

zjum albo nie kontynuuje nauki 

po ukończeniu tych szkół, 

b) bezrobotnych do 25 roku życia, 

c) uczniów i studentów; 

2) organizują wolontariat młodzieży; 

3)  prowadzą poradnictwo zawodowe 

dla młodzieży; 
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4)  inicjują międzynarodową współpra-

cę i wymianę młodzieży; 

5)  prowadzą agencje zatrudnienia bez 

konieczności uzyskania wpisu do 

rejestru zatrudnienia; 

6)  refundują koszty poniesione przez 

pracodawcę na wynagrodzenia 

i składki na ubezpieczenia społecz-

ne młodocianych pracowników za-

trudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania za-

wodowego w ramach szkoleń ogól-

nych w rozumieniu przepisów o do-

puszczalności pomocy publicznej 

dla przedsiębiorców. 

5. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy 

mogą dokonywać zwrotu kosztów po-

niesionych przez pracodawcę na wyna-

grodzenia i składki na ubezpieczenia 

społeczne młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w celu przygotowania zawodo-

wego z uwzględnieniem wykazu zawo-

dów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 

pkt 15, do wysokości najniższych sta-

wek, określonych w odrębnych przepi-

sach obowiązujących w okresie, za który 

jest dokonywana refundacja na podsta-

wie umowy zawartej z pracodawcą lub 

organizacją zrzeszającą pracodawców. 
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6.  Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy 

współpracują w szczególności z jed-

nostkami administracji rządowej oraz 

z innymi jednostkami samorządu teryto-

rialnego, w tym z wojewódzkimi i po-

wiatowymi urzędami pracy, a także 

z innymi instytucjami rynku pracy. 

7. Minister właściwy do spraw pracy okre-

śli, w drodze rozporządzenia, szczegó-

łowe warunki i tryb refundowania pra-

codawcom ze środków Funduszu Pracy 

wynagrodzeń wypłacanych młodocia-

nym pracownikom oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowa-

nych wynagrodzeń, a w szczególności 

elementy wniosku o zawarcie umowy  

o refundację, terminy składania i kryte-

ria rozpatrywania wniosku, podmioty 

uprawnione do zawarcia umowy o re-

fundację, elementy umowy o refundację 

i wniosku o zwrot poniesionych kosztów 

przez pracodawcę, mając na względzie 

zapewnienie młodocianym pracowni-

kom właściwych warunków odbywania 

przygotowania zawodowego oraz ko-

nieczność zapewnienia zgodności udzie-

lania pomocy publicznej dla przedsię-

biorców z warunkami dopuszczalności 

pomocy na szkolenia.”, 
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c) uchyla się art. 13, 

d) art. 14 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 14. 1. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy 

wykonują zadania w zakresie kształce-

nia i wychowania młodzieży przy po-

mocy: 

1) ośrodków szkolenia i wychowania 

zapewniających młodzieży całodo-

bową opiekę edukacyjno-wycho-

wawczą; 

2) punktów kontaktu z młodzieżą za-

pewniających młodzieży dzienną 

i  doraźną opiekę edukacyjno-wy-

chowawczą; 

3) warsztatów szkoleniowo-produ-

kcyjnych zapewniających młodzie-

ży praktyczną naukę; 

4) centrów kształcenia i wychowania 

zapewniających młodzieży rekru-

towanej, również z innych woje-

wództw, całodobową opiekę edu-

kacyjno-wychowawczą. 

2. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy 

wykonują zadania w zakresie wspiera-

nia zatrudnienia młodzieży przy pomo-

cy centrów aktywizacji młodzieży, 

w ramach których mogą funkcjonować 

w szczególności: 
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1) młodzieżowe biura pracy i ich filie 

zajmujące się pośrednictwem pra-

cy; 

2) młodzieżowe agencje pracy tym-

czasowej zajmujące się pośrednic-

twem pracy tymczasowej; 

3) młodzieżowe kluby pracy zajmują-

ce się nauką aktywnego zachowa-

nia na rynku pracy; 

4) mobilne centra informacji zawo-

dowej prowadzące mobilne porad-

nictwo zawodowe; 

5) młodzieżowe centra kariery pro-

wadzące stacjonarne poradnictwo 

zawodowe; 

6) ośrodki szkolenia zawodowego 

prowadzące działalność edukacyjną  

w formach pozaszkolnych. 

3. Utworzenie lub likwidacja na terenie 

województwa jednostek, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, uzależnione jest 

od potrzeb w zakresie kształcenia i wy-

chowania młodzieży i wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw pracy.”, 

e) uchyla się art. 16, 

f) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu: 

„Art. 16a. Wojewódzkim ochotniczym hufcem pra-

cy kieruje dyrektor, którego powołuje 
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i odwołuje marszałek województwa. 

Przepis art. 8 ust. 6 ustawy stosuje się 

odpowiednio.”, 

g) uchyla się art. 17, 

h) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Minister właściwy do spraw pracy w po-

rozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw oświaty i wychowania określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zadania realizowane 

przez wojewódzkie ochotnicze huf-

ce pracy w zakresie kształcenia, wy-

chowania i zatrudnienia młodzieży 

z rodzin o niskich dochodach lub 

zagrożonej marginalizacją i wyklu-

czeniem społecznym oraz warunki 

i tryb ich realizacji, 

2) kryteria doboru uczestników jedno-

stek, o których mowa w art. 14 

ust. 1  

– mając na względzie sytuację rodzinną 

i  materialną młodzieży z rodzin o ni-

skich dochodach lub zagrożonej margi-

nalizacją i wykluczeniem społecznym 

oraz optymalne zaspokojenie potrzeb tej 

grupy młodzieży w zakresie dostępu do 

nauki, opieki wychowawczej i nabycia 

zawodu.”; 
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7) w art. 36 w ust. 3 wyrazy „Ochotnicze Hufce Pracy” za-

stępuje się wyrazami „wojewódzkie ochotnicze hufce pra-

cy”; 

8) w art. 98 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyrazy „oraz               

w Ochotniczych Hufcach Pracy”; 

9) w art. 101 w ust. 1 wyrazy „Ochotniczych Hufcach Pra-

cy” zastępuje się wyrazami „wojewódzkich ochotniczych 

hufcach pracy”; 

10) w art. 106 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „Ochotni-

czych Hufców Pracy”; 

11) w art. 108 w ust. 1 w pkt 30, 34, 36 i 38 skreśla się użyte 

w różnych przypadkach wyrazy „Ochotnicze Hufce Pra-

cy”; 

12) w art. 109: 

a) uchyla się ust. 3, 

b) w ust. 10 skreśla się wyrazy „oraz ochotnicze hufce 

pracy”, 

c) w ust. 12 w pkt 1 skreśla się wyrazy „albo Ochotni-

cze Hufce Pracy”. 

 
Art. 31. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w spra-

wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz 

z 2008 r. Nr 93, poz. 585) w art. 32 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy przekazują spra-

wozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem 

właściwego marszałka województwa.”. 
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Art. 32. 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.24)) w art. 75  w ust. 9a: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wojewódzki ochotniczy hufiec pracy,”; 

2)  pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego,”. 

 
Art. 33. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach do-

radztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.25)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:  

 „1. Jednostkami doradztwa rolniczego są: 

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą 

w Brwinowie, zwane dalej „Centrum Do-

radztwa”; 

2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rol-

niczego, zwanych dalej „ośrodkami woje-

wódzkimi”. 

2. Centrum Doradztwa jest państwową jednostką 

organizacyjną posiadającą osobowość prawną.”, 

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

„2a. Ośrodki wojewódzkie są samorządowymi woje-

wódzkimi osobami prawnymi. 

2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wo-

jewódzkich jest prowadzenie doradztwa rolni-

czego obejmującego działania w zakresie rolnic-
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twa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiej-

skiego gospodarstwa domowego, mające na celu 

poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz 

podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospo-

darstw rolnych, wspieranie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich, a także podnosze-

nie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników 

i innych mieszkańców obszarów wiejskich.”, 

c) uchyla się ust. 3; 

2)  art. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 3. 1. Centrum Doradztwa podlega ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi. 

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi na-

daje, w drodze zarządzenia, statut Centrum 

Doradztwa. 

3. Ośrodek wojewódzki podlega właściwemu 

sejmikowi województwa. 

4. Właściwy miejscowo sejmik województwa 

nadaje, w drodze uchwały, statut ośrodkowi 

wojewódzkiemu. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po 

zasięgnięciu opinii konwentu marszałków, 

określi, w drodze rozporządzenia, ramowy 

statut ośrodków wojewódzkich, uwzględnia-

jąc w szczególności zapewnienie realizacji 

zadań jednostek doradztwa rolniczego na te-

rytorium całego kraju, a także jednolitą orga-

nizację i sposób działania tych jednostek.  



37 

6. Zarząd województwa może, w drodze poro-

zumienia, przekazać prowadzenie ośrodków 

wojewódzkich właściwej miejscowo izbie 

rolniczej.”; 

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

„2) właściwy zarząd województwa – w przypadku dy-

rektora ośrodka wojewódzkiego.”; 

4) w art. 9: 

a) w ust. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) 2  przedstawicieli sejmiku województwa,”, 

b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zarząd województwa – w przypadku Rady dzia-

łającej przy ośrodku wojewódzkim.”; 

5) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu 

państwa dotacje celowe na wykonywanie zadań z za-

kresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 

ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników 

i utrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie zadań 

w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.”; 

6) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy „ośrodek 

doradztwa” zastępuje się użytymi w odpowiednich przy-

padkach wyrazami „ośrodek wojewódzki”. 

 
 
Art. 34. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.26)) wprowadza 

się następujące zmiany: 
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1) użyty w art. 30 w ust. 2, w art. 31 w ust. 1, w art. 39 

w ust. 1 i 7, w art. 40 w ust. 1 i w ust. 3 – 5, w art. 41 

i w art. 42 w ust. 1 i 3 w różnych przypadkach wyraz 

„wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich przy-

padkach wyrazami „marszałek województwa”; 

2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, marszałek woje-

wództwa zamieszcza na stronie podmiotowej Biule-

tynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskie-

go.”. 

 
Art. 35. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narko-

manii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.27)) wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) użyty w art. 28 w ust. 2, w art. 46 w ust. 1, w ust. 2  

w pkt 1 – 3, w ust. 4, w ust. 6 w pkt 2 i w ust. 7 w różnych 

przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi 

w odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek wo-

jewództwa”; 

2) w art. 46 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właści-

wego do spraw rolnictwa, określi, w drodze uchwały, 

ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod 

uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejoniza-

cję tych upraw, mając na względzie zagrożenie nar-

komanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące 

z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi 

włóknistych na danym terenie.”. 
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Art. 36. Z dniem 1 stycznia 2009 r. znosi się Komendanta Głównego 

Ochotniczych Hufców Pracy. 

 
Art. 37. Z dniem 1 stycznia 2009 r. likwiduje się państwową jednostkę 

budżetową – Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. 

 
Art. 38. 1. Mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Komendy 

Głównej Ochotniczych Hufców Pracy z dniem 1 stycznia 2009 r. przejmuje mi-

nister właściwy do spraw pracy, z zastrzeżeniem przepisów o gospodarce nieru-

chomościami i przepisów o finansach publicznych.  

2. Należności i zobowiązania Komendy Głównej Ochotniczych 

Hufców Pracy z dniem 1 stycznia 2009 r. stają się należnościami i zobowiąza-

niami ministra właściwego do spraw pracy. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawar-

tych przed dniem 1 stycznia 2009 r. przez Komendanta Głównego Ochotniczych 

Hufców Pracy przejmuje minister właściwy do spraw pracy.  

4. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy do dnia 

31 grudnia 2008 r. przekaże ministrowi właściwemu do spraw pracy dokumenta-

cję związaną ze sprawami prowadzonymi przez Komendę Główną Ochotniczych 

Hufców Pracy.  

5. Minister właściwy do spraw pracy do dnia 31 grudnia 

2009 r. przekaże wybrane mienie, o którym mowa w ust. 1, właściwym jednost-

kom samorządu terytorialnego. 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozpo-

rządzenia, szczegółowy harmonogram oraz sposób i tryb przekazania mienia, 

o  którym mowa w ust. 5, mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowego wyko-

nywania zadań przez wojewódzkie ochotnicze hufce pracy. 

 
Art. 39. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. komendy wojewódzkie Ochotni-

czych Hufców Pracy stają się wojewódzkimi ochotniczymi hufcami pracy. 
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2. Z dniem 1 stycznia 2010 r. dotychczasowe centra kształcenia 

i wychowania wchodzą w skład wojewódzkich ochotniczych hufców pracy, wła-

ściwych dla województwa, w którym miały siedzibę. 

3. Do dnia 31 grudnia 2009 r. centra kształcenia i wychowania 

podlegają ministrowi właściwemu do spraw pracy, który powołuje i odwołuje ich 

dyrektorów. 

4. Do dnia 31 grudnia 2009 r. centra kształcenia i wychowania 

realizują w szczególności zadania w zakresie: 

1) prowadzenia rekrutacji do centrów kształcenia i wy-

chowania młodzieży z terenu całego kraju we współ-

działaniu z dyrektorami wojewódzkich ochotniczych 

hufców pracy i jednostkami samorządu terytorialnego; 

2) umożliwienia uczestnikom uzupełniania wykształcenia 

oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych; 

3) prowadzenia warsztatów szkoleniowo-produkcyjnych 

dla uczestników; 

4) pracy wychowawczo-terapeutycznej z młodzieżą zagro-

żoną demoralizacją i wchodzącą w konflikt z prawem; 

5)  przygotowania młodzieży do aktywnego zachowania na 

rynku pracy; 

6) prowadzenia świetlic środowiskowych dla młodzieży ze 

środowiska lokalnego; 

 7) organizacji kształcenia i podnoszenia kwalifikacji za-

wodowych kadry wojewódzkich ochotniczych hufców 

pracy; 

8) współpracy z pracodawcami i organizacjami reprezentu-

jącymi pracodawców. 
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5. Do dnia 31 grudnia 2009 r. dyrektor centrum kształcenia 

i wychowania: 

1) odpowiada za całokształt działalności centrum; 

2) realizuje zadania w zakresie określonym w ust. 4 oraz 

politykę kadrową i płacową centrum kształcenia i wy-

chowania, dysponuje przyznanymi środkami finanso-

wymi, sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem 

z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowo-

ści podejmowanych działań, zgodnie z przepisami o fi-

nansach publicznych; 

3) ustala kierunki działania centrum kształcenia i wycho-

wania; 

4) sporządza plan pracy i plan finansowy centrum kształ-

cenia i wychowania i przesyła do zatwierdzenia mini-

strowi właściwemu do spraw pracy; 

5) inicjuje, opracowuje i realizuje programy i projekty na 

rzecz młodzieży, w tym współfinansowane ze środków 

Unii Europejskiej; 

6) sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do 

spraw pracy sprawozdania z realizacji planów wymie-

nionych w pkt 4; 

7) współpracuje z dyrektorami wojewódzkich ochotni-

czych hufców pracy oraz jednostkami samorządu tery-

torialnego; 

8) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające 

i porządkujące działalność centrum kształcenia i wy-

chowania; 
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9) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opi-

niodawcze, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb 

działania; 

10) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową or-

ganizację i zakres działania komórek organizacyjnych 

centrum kształcenia i wychowania; 

11) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

w stosunku do pracowników centrum kształcenia i wy-

chowania. 

6. Centra edukacji i pracy młodzieży, ośrodki szkolenia i wy-

chowania oraz hufce pracy w danym województwie utworzone przed dniem 

1  stycznia 2009 r. wykonują swoje zadania do czasu utworzenia wojewódzkich 

ochotniczych hufców pracy, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
Art. 40. 1. Dotychczasowi komendanci wojewódzcy Ochotniczych 

Hufców Pracy pełnią funkcje dyrektorów wojewódzkich Ochotniczych Hufców 

Pracy do dnia powołania dyrektorów wojewódzkich ochotniczych hufców pracy 

w trybie określonym w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-

mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

2. Dotychczasowi dyrektorzy centrów edukacji i pracy mło-

dzieży, kierownicy ośrodków szkolenia i wychowania oraz komendanci hufców 

pracy pełnią swoje funkcje do dnia zatrudnienia ich następców. 

 
Art. 41. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. pracownicy Komendy Głównej 

Ochotniczych Hufców Pracy stają się pracownikami urzędu obsługującego mini-

stra właściwego do spraw pracy. 
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2. Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy jest obowiązany zawiadomić na pi-

śmie pracowników Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy o zmianach, 

jakie mają nastąpić w ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 

26  czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, 

z  późn.  zm.28)) stosuje się odpowiednio. 

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, 

wygasają z dniem 31 marca 2009 r., jeżeli przed upływem tego terminu nie zo-

staną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy albo w razie nieprzyjęcia 

nowych warunków pracy lub płacy, zaproponowanych im w tym terminie. 

4. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przez okres 3 mie-

sięcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od dotychczasowego. 

 
Art. 42. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. pracownicy komend wojewódz-

kich Ochotniczych Hufców Pracy stają się pracownikami wojewódzkich ochot-

niczych hufców pracy. 

2. Pracownicy centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków 

szkolenia i wychowania oraz hufców pracy z dniem utworzenia nowych jedno-

stek, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu nadanym ni-

niejszą ustawą, stają się pracownikami tych jednostek. 

3. Z dniem 1 stycznia 2010 r. pracownicy centrów kształcenia 

i wychowania stają się pracownikami wojewódzkich ochotniczych hufców pracy. 

 
Art. 43. Wojewoda na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekaże przejmują-

cemu zadania i kompetencje organowi dokumentację związaną z toczącymi się 

postępowaniami sądowymi i administracyjnymi.  
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Art. 44. Postępowania, wszczęte i niezakończone przed wojewodą, od 

dnia 1 stycznia 2009 r. toczą się przed organem, który przejął jego zadania 

i kompetencje.  

 
Art. 45. 1. Należności związane z zadaniami i kompetencjami przeka-

zywanymi jednostkom samorządu terytorialnego stają się z dniem 1 stycznia 

2009 r. ich należnościami. 

2. Zobowiązania Skarbu Państwa, związane z przekazywanymi 

zadaniami i kompetencjami, pozostają zobowiązaniami Skarbu Państwa. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zwią-

zanych z przekazywanymi zadaniami i kompetencjami, zawartych przez organy 

wykonujące zadania przed dniem 1 stycznia 2009 r., stają się od tego dnia pra-

wami i obowiązkami jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Art. 46. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. pracownicy urzędów wojewódz-

kich, wykonujący do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadania i kompeten-

cje podlegające przekazaniu samorządowi województwa, stają się pracownikami 

urzędu marszałkowskiego, z wyjątkiem pracowników, którzy nie wyrazili zgody 

na zmiany w zakresie ich stosunku pracy, w trybie określonym w ust. 3.  

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy zawiadomić na piśmie pracowników 

wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie 

mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

3. Urzędnik służby cywilnej, w terminie 14 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy, może nie wyrazić zgody na zmiany zaproponowane na 

podstawie ust. 2. W takim przypadku stosuje się przepisy rozdziału 4 ustawy 

z  dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, 

z późn.  zm.29)). 
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Art. 47. 1. Dotychczasowi dyrektorzy parków krajobrazowych pełnią 

swoje funkcje do czasu powołania nowych dyrektorów w trybie art. 105 ust. 2 i 3 

ustawy zmienianej w art. 29, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Pracownicy parków krajobrazowych utworzonych przed 

dniem 1 stycznia 2009 r., wykonujący zadania i kompetencje wojewody przej-

mowane przez jednostki samorządu województwa, z dniem 1 stycznia 2009 r. 

stają się pracownikami parków krajobrazowych zarządzanych przez samorząd 

województwa. 

3. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany w terminie 

14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy zawiadomić na piśmie pracowników 

wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie 

mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. 

 
Art.  48. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. mienie Skarbu Państwa niezbęd-

ne do wykonywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą staje się z mocy 

prawa mieniem właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

2. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy wo-

jewodowie sporządzą wykazy mienia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywane-

go jednostkom samorządu terytorialnego ponosi Skarb Państwa. 

 

Art. 49. 1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 48 ust. 1, stwierdza 

wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1590, z późn. zm.30)) nie stosuje się. 

2. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego mienia 

Skarbu Państwa, niezbędnego do wykonywania zadań przekazywanych niniejszą 

ustawą, następuje wraz z ograniczonymi prawami rzeczowymi, które ujawnia się 
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w decyzji administracyjnej o nabyciu mienia. Ich ujawnienie nie narusza praw 

osób trzecich. 

3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o któ-

rym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

4. Przekazanie mienia jednostce samorządu terytorialnego jest 

nieodpłatne oraz wolne od podatków i opłat. 

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu 

Państwa wynikających z działalności organów władających przekazywanym 

mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia przez jednostkę samorządu te-

rytorialnego. 

 

Art. 50. Do postępowania w sprawie nabycia mienia, w drodze decyzji 

administracyjnej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071, z późn. zm.31)). 

 
Art. 51. Ostateczna decyzja administracyjna o przekazaniu jednostce 

samorządu terytorialnego praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wie-

czystej, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. 

 
Art. 52. 1. Do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wyda-

nych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc 

dotychczasowe akty prawa miejscowego. 

2. Wojewodowie ogłoszą w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia 

niniejszej ustawy wykazy aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie 

przepisów zmienianych niniejszą ustawą.  

Art. 53. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy, Prezes Rady 

Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowa-

nych dochodów i wydatków budżetowych, także między działami budżetu pań-
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stwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego 

z ustawy budżetowej. 

 
Art. 54. Wojewoda w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy 

wyznaczy spośród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie 

wojewódzkim pełnomocnika odpowiedzialnego za koordynację przekazywania 

mienia i spraw jednostkom samorządu terytorialnego oraz przechodzenia pra-

cowników urzędu wojewódzkiego, wykonujących zadania lub kompetencje pod-

legające przekazaniu samorządowi województwa. 

 
Art. 55. 1. W 2009 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują 

z budżetu państwa dotacje na realizację przejmowanych od dnia 1 stycznia 

2009 r. zadań własnych, które dotychczas były realizowane przez: 

1) jednostki administracji rządowej; 

2) jednostki samorządu terytorialnego jako zadania z za-

kresu administracji rządowej. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalone zgodnie z za-

sadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego ro-

dzaju. 

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 

2009 r. w odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3a i art. 17 

ust. 1 pkt 19 – 21 ustawy o pomocy społecznej w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, nie stosuje się art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

4. Środki z budżetu państwa na składki wymienione w art. 86 

ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują w okresie 

od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. jako dotacje celowe na za-

dania własne. 

 



48 

Art. 56. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 12 ust. 8 i art. 17 ustawy zmienianej w art. 30 zachowują moc do czasu wej-

ścia w życie nowych przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 8 i art. 17a 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w brzmieniu nada-

nym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy. 

 
Art. 57. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z wyjąt-

kiem art. 38 ust. 4, art. 41 ust. 2, art. 46 ust. 2, art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 2, art. 52 

ust. 2 oraz art. 54, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, oraz art. 14 ust. 1 

pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 
 
 
 
 
________________________________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34, 

poz. 198, z 1995 r. Nr 141, poz. 692, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12,  
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, 
poz.  1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, 
poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, 
poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780 oraz z 2006 r. Nr 133, 
poz. 935. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, 
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, 
poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, 
poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, 
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, 
poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, 
z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, 
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
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i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917. 

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, 
poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, 
poz. 1775 oraz z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 
i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. 
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, 
Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, 
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, 
poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, 
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, 
poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, 
poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, 
Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238. 

13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,  
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, 
poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 831. 

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, 
poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106,  
poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, 
z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, 
Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. 
Nr 107, poz. 721. 

16) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, 
poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, 
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, 
poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, 
poz. 214. 

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, 
Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 249, 
poz. 1830. 

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, 
Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. 
Nr 63, poz. 394 i Nr 67, poz. 411. 

19) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 83, poz. 760, Nr 96, poz. 874 
i Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366. 

21) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551  
i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427. 

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220,  
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. 

23) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286. 

24) 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, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, 
poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, 
poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305 i Nr 70, poz. 416. 
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25) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. 
Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847. 

26) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. 
Nr 176, poz. 1236. 

27) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 
oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558. 

28) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 
i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, 
poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, 
poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. 
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, 
z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, 
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, 
poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, 
z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586. 

29) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, 
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242. 

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz 
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 
i Nr 181, poz. 1524. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

1. Wprowadzenie 

Przedkładany projekt ustawy jest kolejną z tzw. ustaw kompetencyjnych 

uchwalanych w związku z przemianami strukturalnymi i funkcjonalnymi 

w administracji publicznej.  

Przykładem mogą być ustawy: 

1) z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych 

w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji 

rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, wydaną w związku 

z reaktywowaniem samorządu gminnego; 

2) z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompe-

tencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową 

państwa. 

Projekt ustawy został przygotowany w ramach prac związanych 

z dokończeniem reformy administracji publicznej, zapoczątkowanych uchwa-

łą Rady Ministrów nr 13/2008 z dnia 22 stycznia 2008 r. Rada Ministrów za-

decydowała, że konieczne jest przywrócenie samorządowi rangi, która przy-

pada władzom regionalnym i lokalnym w Europie, gdzie są one ważnym 

partnerem rządów centralnych w osiąganiu istotnych celów społecznych. Po-

trzebne jest zatem z jednej strony wzmocnienie podstaw majątkowych samo-

rządu, a z drugiej doposażenie go w zadania i kompetencje, które pozwolą na 

odgrywanie roli prawdziwego gospodarza na swoim terenie. 

Projektowane rozwiązania prawne stanowią kolejny krok w procesie decen-

tralizacji zadań publicznych. W tym celu proponuje się dalsze przekazanie 

przede wszystkim samorządowi województwa kompetencji i zadań aktualnie 

wykonywanych przez wojewodów. Część kompetencji przekazana zostanie 
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również do samorządu powiatowego i gminnego. Dodać należy, iż wykorzy-

stano także wnioski i  doświadczenia związane ze stosowaniem rozwiązań 

przyjętych w dotychczasowym podziale zadań i kompetencji administracji 

publicznej. Podkreślenia wymaga, że zawarte w projekcie regulacje są skore-

lowane z równolegle przygotowywaną nową ustawą o wojewodzie i admini-

stracji rządowej w województwie. 

 

2. Zakres regulacji 

Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie ustawy można podzielić 

na kilka grup: 

1) zmiany strukturalne w administracji publicznej. Mieszczą się tutaj trzy 

zawarte w projekcie ustawy zmiany: 

a) ponowne zespolenie na szczeblu województwa i powiatu organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

b) przekazanie Ochotniczych Hufców Pracy w gestię samorządu woje-

wódzkiego, 

c) przekazanie ośrodków doradztwa rolniczego w gestię samorządu wo-

jewódzkiego; 

2) przesunięcia kompetencyjne niepowiązane ze zmianami strukturalnymi 

motywowane przyjęciem następujących zasad konstrukcyjnych systemu 

administracji publicznej: 

a) nadrzędną rolę pełni konstytucyjna zasada subsydiarności państwa, co 

oznacza, że uprawnienia winny być przypisane do najniższego szcze-

bla administracji, będącego w stanie efektywnie zrealizować posta-

wione zadania, 

b) samorząd województwa, a nie wojewoda, posiada kompetencje 

w zakresie administracji reglamentacyjno-porządkowej. Wynika to 

z uznania, że o warunkach funkcjonowania społeczeństwa winien 
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w pierwszym rzędzie decydować samorząd. Przy wojewodzie pozosta-

ją natomiast uprawnienia nadzorcze i kontrolne,  

c) przekazywane zadania i kompetencje co do zasady powinny być 

przejmowane przez samorząd jako zadania własne; 

3) uporządkowanie zagadnień związanych z wydawaniem aktów prawa 

miejscowego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.  

– w odróżnieniu od wcześniejszych – podniosła do rangi konstytucyjnej 

zagadnienie źródeł prawa. W szczególności w art. 94 został zawarty wy-

móg stanowienia aktów prawa miejscowego wyłącznie na podstawie  

i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. W wielu aktach praw-

nych wywodzących się z okresu wcześniejszego pozostały jednak przepi-

sy pozwalające na regulację praw i obowiązków obywateli poprzez akty 

o niejasnym charakterze prawnym. Aby jednoznacznie rozstrzygnąć na-

suwające się w związku z tym wątpliwości w niezbędnych przypadkach 

nastąpiło wskazanie formy i rangi wydawanej regulacji; 

4) uporządkowanie podziału kompetencji między organami jednostki samo-

rządu terytorialnego. Dotyczy to przede wszystkim przeniesienia upraw-

nień z zarządu województwa odpowiednio na: 

a) marszałka województwa – w odniesieniu do wydawania decyzji admi-

nistracyjnych i niektórych uprawnień kontrolnych. Jest to konsekwen-

cją przyjęcia, że zadania te będą wykonywane efektywniej przez organ 

monokratyczny niż przez organ kolegialny, 

b) sejmik województwa – w odniesieniu do wydawania aktów prawa 

miejscowego. Wynika to z przyjęcia, że w ramach samorządu akty 

prawa winny być wydawane co do zasady przez organ stanowiący, 

a  nie wykonawczy. Organ wykonawczy samorządu województwa 

wydaje uchwały jedynie w przypadkach, gdy konieczne jest szybkie 

działanie z uwagi na rangę regulowanego zagadnienia. 

5) zmiany różne. 
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3. Zmiany szczegółowe 

– zmiany w ustawie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (art. 1) 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym starosta określa, które nieru-

chomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie. Zacho-

wana została jednak szczególna regulacja na wypadek konfliktu kompe-

tencyjnego wynikającego z położenia nieruchomości na obszarze więcej 

niż jednego powiatu – właściwego starostę określa wojewoda.  

Wobec faktu, iż nie istnieją obecnie żadne racjonalne przesłanki takiego 

rozwiązania przedłożona ustawa wykreśla ową szczelną regulację, podda-

jąc tym samym rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych regułom ogól-

nym. W ten sposób nastąpi dalsze ujednolicenie trybu postępowania. 

– zmiany w ustawie o odznakach i mundurach (art. 2) 

Zgodnie ze zmienianą ustawą odznaki honorowe stanowią wyróżnienie  

w szczególności za zasługi położone w działalności państwowej lub spo-

łecznej. Wśród podmiotów samorządowych upoważnionych do ustano-

wienia odznak znalazły się – jak do tej pory – wyłącznie województwa. 

Celem przedłożonej nowelizacji jest rozszerzenie tego katalogu o pozosta-

łe jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym zostanie im umożli-

wione ustanawianie odznak honorowych. Proponowana regulacja nie po-

ciąga za sobą ani skutków gospodarczych, ani finansowych. W specyficz-

nych sytuacjach należy spodziewać się niewielkiego wzrostu aktywności 

społecznej na poziomie lokalnym w  związku z motywującą funkcją  

odznak. 

– zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów (art. 4) 

Od dłuższego już czasu starosta przeprowadza postępowanie scaleniowe  

lub wymienne jako zadanie z zakresu administracji rządowej. 

W  dotychczasowym stanie prawnym odwołania od decyzji starosty  

wydanych w tym przedmiocie trafiają do wojewody jako organu wyższe-
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go stopnia. Proponowana zmiana wykreśla odpowiednią regulację, spra-

wiając tym samym, że odwołanie odbywa się według zasad ogólnych  

– tzn. do samorządowego kolegium odwoławczego. Zmiana ta jest podyk-

towana ujednolicaniem trybu odwoławczego w sprawach rozpatrywanych 

przez organy samorządu terytorialnego. 

– zmiany w ustawie – Prawo przewozowe (art. 5) 

Proponowana do dokonania zmiana ma charakter porządkowy. 

W  dotychczasowym stanie prawnym upoważnionym do nakładania na 

przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewo-

zowego w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej był obok wójta (bur-

mistrza, prezydenta miasta) i starosty marszałek województwa. Tymcza-

sem obowiązki w zakresie zarządzania kryzysowego na obszarze woje-

wództwa należą do wojewody. W konsekwencji zasadnym jest przenie-

sienie tej kompetencji z marszałka województwa na wojewodę. 

– zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 6) 

Przedłożona ustawa pociąga za sobą istotne zmiany w ustawie regulującej 

organizację i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokonano 

bowiem ponownego zespolenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na po-

ziomie województwa i powiatu. Wraz z reformą administracji publicznej 

z  1998 r. Państwowa Inspekcja Sanitarna została uznana za jedną 

z zespolonych służb, inspekcji i straży. Stan ten – w pełni zasadny ze 

względu na pełnione przez Inspekcję zadania – uległ z  czasem zmianie. 

Proponowana regulacja przywraca zespolenie Państwowej Inspekcji Sani-

tarnej (pkt 1). Jej konsekwencją jest: 

a) zmiana zasad powoływania poszczególnych inspektorów – w miejsce 

inspektora wyższego rzędu będzie dokonywał tego odpowiednio wo-

jewoda i starosta, jeśli chodzi o państwowego wojewódzkiego 

i powiatowego inspektora sanitarnego (pkt 2), 
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b) zmiana zasad podległości z punktu widzenia systemu finansów  

publicznych (pkt 4), 

c) zmiana części kompetencji – wojewódzki inspektor sanitarny zostaje 

pozbawiony możliwości wydawania poleceń powiatowym 

i   granicznym inspektorom sanitarnym (pkt 3), zaś wójtowi (burmi-

strzowi, prezydentowi miasta) zostaje przyznane prawo występowania 

do powiatowego inspektora o podjecie działań w określonych sytu-

acjach (pkt 3). 

– zmiany w ustawie o rybactwie śródlądowym (art. 7) 

Przewidziane są zmiany kompetencji między organami na szczeblu woje-

wództwa. Z zarządu województwa na marszałka województwa zostają 

przeniesione kompetencje w odniesieniu do kontroli prowadzenia racjo-

nalnej gospodarki rybackiej (pkt 1), udzielania zezwoleń na odstępstwa  

od zakazów połowu ryb (pkt 3). Z kolei z zarządu województwa na sejmik 

zostaje przeniesione uprawnienie do ustalania trzyliterowego oznaczenia 

powiatu stosowanego na sprzęcie przeznaczonym do rybactwa śródlądo-

wego (pkt 5). Konsekwencją zmiany z pkt 1 jest pozbawienie zarządu wo-

jewództwa prawa składania wniosku o ukaranie w trybie ustawy o rybac-

twie śródlądowym (pkt 6). Ponadto doprecyzowano, że obręby ochronne 

ustanawia lub znosi w drodze uchwały zarząd województwa na wniosek 

uprawnionego do rybactwa lub z urzędu lub na wniosek właściwego  

dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (pkt 2). Zadania z za-

kresu rybactwa śródlądowego wykonywane przez samorząd województwa 

ze względu na swój charakter pozostają zadaniami z zakresu administracji 

rządowej. Wprowadzono również kilka zmian doprecyzowujących przepi-

sy w zakresie formy wydawanych aktów, warunków ich stanowienia oraz 

uzyskiwania opinii. 

– zmiany w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 8) 
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W zakresie tej ustawy od wojewody do samorządu województwa zostały 

przekazane zadania związane z integracją środowisk kombatanckich 

i koordynacją ich działań. Konsekwencją jest upoważnienie samorządu 

województwa do współdziałania z organizacjami społecznymi  

i  stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych oraz do powo-

ływania pełnomocnika. Ustalanie sposobu wykonywania zadań przez po-

wiaty powinno być natomiast wykonywane przez Kierownika Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W tym celu zostanie od-

powiednio zmienione rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 

10  października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania  

i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

– zmiany w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej  

i administracji morskiej (art. 9) 

W projekcie ogranicza się nadzór ministra właściwego do spraw gospo-

darki morskiej nad wydawaniem przepisów przez dyrektorów urzędów 

morskich, dostosowując zasady jego sprawowania do ogólnych zasad 

sprawowania kontroli nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez 

organy administracji niezespolonej, które określać będzie art. 39 ustawy 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i wydane na jego 

podstawie rozporządzenie. 

– zmiany w ustawie o lasach (art. 11) 

Zmiany zaproponowane w tej ustawie mają charakter czysto porządkowy. 

W dotychczasowym stanie prawnym starosta – realizując zadanie 

z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych – mógł je 

powierzyć w drodze porozumienia odpowiednim organom Lasów Pań-

stwowych. Przyjęte jednak zostało, że organem, na rzecz którego następu-

je powierzenie jest w przypadku lasów, przez które przebiega granica po-

wiatów – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, zaś w pozo-

stałych przypadkach – nadleśniczemu. Proponowane rozwiązanie jednoli-
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cie wskazuje we wszystkich wypadkach nadleśniczego jako organ, na 

rzecz którego następuje powierzenie zadań. 

– zmiany w ustawie – Prawo łowieckie (art. 14) 

Nowelizacja prawa łowieckiego związana jest kilkoma kwestiami porząd-

kowymi: 

1) uregulowaniem administracyjnej reglamentacji posiadania i hodowli 

oraz utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców. Dotych-

czas obowiązująca regulacja prawna ogranicza się do stwierdzenia, że 

zezwolenie jest wydawane przez starostę. W praktyce funkcjonowania 

prowadziło to do licznych problemów związanych z brakiem możliwo-

ści ustalania warunków hodowania i utrzymywania chartów, jak też 

brakiem mających umocowanie w prawie przesłanek odmowy tak 

udzielenia, jak i cofnięcia zezwolenia (pkt 1); 

2) zapewnieniem właściwej terminologii – w ustawie w dwóch miejscach 

błędnie został wskazany zarząd województwa, który jest jedynie orga-

nem województwa, w miejsce samorządu województwa. Miało to 

miejsce w przypadku wskazania podmiotu, na rzecz którego podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług 

turystycznych obejmujących polowanie wykonywane przez cudzo-

ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za 

granicą są obowiązane do ustanowienia zabezpieczenia oraz w przy-

padku wskazania składu komisji egzaminacyjnych przewidzianych 

w Prawie łowieckim. Ustawa koryguje oba powołane zapisy (odpo-

wiednio pkt 2 i 3); 

3) uporządkowanie spraw związanych z wydawaniem aktów prawa miej-

scowego. Uprawnienie do skracania okresów polowań zostają przenie-

sione z marszałka województwa na sejmik województwa (pkt 4), zaś 

uprawnienie do ustalania zakończenia okresu zbioru gatunków roślin 
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uprawnych na terenie danego województwa z zarządu województwa 

na sejmik województwa (pkt 5). 

– zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 16) 

Proponowane zmiany dotyczą uregulowania zagadnień związanych 

z wydawaniem aktów prawa miejscowego. W obowiązującym stanie 

prawnym wójt (burmistrz, prezydent miasta) określał wymagania, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpły-

wowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a tak-

że grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Znaczenie tych 

ustaleń – narzucających podmiotom zewnętrznym w  stosunku do admini-

stracji określonych obowiązków – uzasadnia zaliczenie ich do kategorii 

aktów prawa miejscowego wydawanych przez właściwą radę gminy. 

Obowiązki przedsiębiorców nie powinny bowiem znajdować się w innym 

akcie niż akt powszechnie obowiązujący, którym na terenie gminy jest 

także akt prawa miejscowego wydany przez radę gminy.  

– zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (art. 17) 

Zmiany w ustawie ograniczają się do rozdziału kompetencji w ramach or-

ganów województwa. Upoważnienie do tworzenia i nadawania statutu 

wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego zostaje powierzone sejmikowi 

województwa w miejsce zarządu województwa. 

– zmiany w ustawie o ochronie zwierząt (art. 18) 

Pierwsza grupa zmian w niniejszej ustawie ma podobną genezę jak wcze-

śniej przedstawione zmiany w ustawie – Prawo łowieckie w  odniesieniu 

do utrzymywania i hodowli chartów rasowych i ich mieszańców. Tutaj 

doprecyzowania wymagały kwestie związane z zezwoleniami na utrzy-

mywanie psów ras uznanych za niebezpieczne. W proponowanej zmianie 



 

 

10

przesądzono, że właściwym organem gminy, o którym mowa w obecnie 

obowiązujących przepisach – jest wójt gminy, a także sprecyzowano  

przesłanki cofnięcia zezwolenia (pkt 1). Jednocześnie przesądzono, że 

ustalanie miejsca, warunków, czasu i  sposobów ograniczania populacji 

zwierząt następuje w formie aktu prawa miejscowego. Należy też zwrócić 

uwagę na zmianę jednego z podmiotów opiniujących – z Państwowej Ra-

dy Ochrony Przyrody na wojewódzką radę ochrony przyrody (pkt 4). 

– zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym (art. 21) 

Wynikające z przedłożonego projektu zmiany w ustawie o samorządzie 

powiatowym ograniczają się do poszerzenia definicji dzielenia powiatów 

o przywrócenie statusu miasta na prawach powiatu miastu, które zostało 

połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Zmiana ta 

jest związana z przewidywanym przywróceniem takiego statusu Wałbrzy-

chowi. 

– zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim (art. 22) 

We wskazanej ustawie zmiany ograniczają się do wskazania, że wprowa-

dzenie pilotażu obowiązkowego przez dyrektora właściwego urzędu mor-

skiego następuje w formie zarządzenia mającego charakter aktu prawa 

miejscowego. 

– zmiany w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów (art. 23) 

Proponowane zmiany dotyczą przeniesienia na rzecz marszałka woje-

wództwa dotychczasowych kompetencji w zakresie udzielania zezwolenia 

na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej. W konsekwencji 

marszałek staje się podmiotem współpracującym z  regionalną radą psy-

chologów w zakresie nadzoru nad zgodnym z zezwoleniem wykonywa-

niem prywatnych praktyk psychologicznych.  

– zmiany w ustawie – Prawo farmaceutyczne (art. 24) 
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Przedłożona zmiana dotyczy przeniesienia z zarządu powiatu na radę po-

wiatu uprawnienia do określania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodo-

stępnych w drodze uchwały. 

– zmiany w ustawie o rybołówstwie (art. 27) 

Wskazana ustawa jest kolejną, w której zmiany związane są 

z  uporządkowaniem zasad wydawania aktów prawa miejscowego. 

W art. 94 Konstytucji został zawarty wymóg stanowienia aktów prawa 

miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawar-

tych w ustawie. W wielu aktach prawnych wywodzących się z okresu 

wcześniejszego pozostały jednak przepisy pozwalające na regulację praw 

i  obowiązków obywateli poprzez akty o niejasnym charakterze prawnym. 

Aby jednoznacznie rozstrzygnąć nasuwające się w związku z tym wątpli-

wości w niezbędnych przypadkach w ustawie o rybołówstwie nastąpiło 

wskazanie formy i rangi wydawanej regulacji.  

Ponadto w celu wzmocnienia ochrony żywych zasobów morza, zachowa-

nia porządku przy połowach wprowadza się możliwość nakładania kary 

grzywny za naruszanie przepisów rozporządzeń porządkowych stanowio-

nych przez okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. Kary te bę-

dą wymierzane jedynie na zasadach i w trybie określonych w prawie  

o wykroczeniach.  

– zmiany w ustawie o pomocy społecznej (art. 28) 

Przedłożona regulacja dotyczy zmian w charakterze czterech zadań z za-

kresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę: przyznawanie i wy-

płacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 

określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, organizo-

wanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu  

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzenie i roz-

wój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi. Zadania te – realizowane do tej pory jako zadania 
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z zakresu administracji rządowej – stają się zadaniami własnymi gminy 

o  charakterze obligatoryjnym. Konsekwencją tych zmian jest zmiana  

porządkująca zawarta w art. 13 – w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

o ochronie zdrowia psychicznego. 

– zmiany w ustawie o ochronie przyrody (art. 29) 

Zmiany tu dokonywane mają charakter zmian kompetencyjnych. I tak: 

1) sejmikowi województwa w miejsce wojewody powierzone zostaje 

tworzenie i likwidacja parku krajobrazowego oraz nadawanie mu sta-

tutu. Konsekwencją jest konieczność odrębnego uregulowania ustana-

wiania planu ochrony dla rezerwatu przyrody (pozostaje w kompeten-

cji wojewody) oraz planu ochrony dla parku krajobrazowego (prze-

chodzi do kompetencji sejmiku województwa) oraz zmiany zasad  

powoływania dyrektora parku krajobrazowego; 

2) sejmikowi województwa w miejsce wojewody zostaje powierzone wy-

znaczanie obszaru chronionego krajobrazu; 

3) radzie gminy w miejsce wojewody zostaje powierzone ustanawianie 

pomnika przyrody.  

Dodać należy, że w obu ostatnio wymienionych przypadkach w obecnym 

stanie prawnym przysługuje radzie gminy kompetencja subsydiarna  

– możliwa do realizacji w przypadku, gdy wojewoda nie dokonał odpo-

wiednio wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu bądź ustanowienia 

pomnika przyrody. Ponadto rada gminy ustanawia i znosi stanowiska do-

kumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

Projekty uchwał organów samorządu terytorialnego w sprawie parków 

krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i pomników przyrody 

będą wymagały uzgodnienia z właściwym wojewodą. 

Należy zaznaczyć, że tam, gdzie pozostawiono kompetencje wojewody, 

konieczne będzie po uchwaleniu zmian przewidzianych przez Minister-

stwo Środowiska (projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa  
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

i organach administracji w tym zakresie) wprowadzenie regionalnego dy-

rektora ochrony środowiska. 

–  zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(art. 30) 

Proponuje się przeniesienie kompetencji do zakładania i prowadzenia 

Ochotniczych Hufców Pracy na rzecz samorządu województwa. Związane 

z tym jest redefiniowanie pojęcia Ochotniczego Hufca Pracy – jako jed-

nostki organizacyjnej samorządu województwa. Wojewódzkie ochotnicze 

hufce pracy będą wykonywały zadania, które dotychczas wykonywały 

ochotnicze hufce pracy, nadzór nad ich działalnością będzie sprawował 

właściwy wojewoda. Będzie to jedynie nadzór pod kątem zgodności 

z prawem, stosownie do regulacji zawartych w ustawach ustrojowych. 

Jednocześnie przewiduje się zlikwidowanie Komendanta Głównego OHP 

i obsługującego go urzędu. Pracownicy i mienie Komendy Głównej OHP 

przekazane zostanie ministrowi właściwemu do spraw pracy, którego za-

dania w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania wykluczeniu społecz-

nemu młodzieży określi art. 4 w nowym brzmieniu.  

Ponadto w celu uporządkowania obowiązującego prawodawstwa w pro-

jekcie przewidziano nowelizację szeregu ustaw, w których dostosowano 

terminologię i podział kompetencji do rozwiązań wprowadzanych 

w przedmiotowym projekcie (dotyczy to art. 3, 10, 12, 15, 20, 25, 31, 32 

lit. a projektu ustawy). 

– zmiany w ustawie o jednostkach doradztwa rolniczego (art. 33) 

Przedłożony projekt przewiduje podporządkowanie 16 wojewódzkich 

ośrodków doradztwa rolniczego samorządowi województwa (pkt 1) przy 

zachowaniu dotychczasowego Centrum Doradztwa Rolniczego jako pań-

stwowej osoby prawnej (pkt 1). Pociąga to za sobą konieczność wskaza-

nia, iż wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego podlegają właściwemu 
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sejmikowi województwa oraz określenia kompetencji zarządu wojewódz-

twa przy powoływaniu dyrektora wojewódzkiego ośrodka (pkt 5) 

i powoływania składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego (pkt 5). 

Dokonywana zmiana wymaga również zdefiniowania na nowo zadań wo-

jewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (pkt 1). 

Ponadto w celu uporządkowania obowiązującego prawodawstwa w pro-

jekcie przewidziano nowelizację szeregu ustaw, w których dostosowano 

terminologię do rozwiązań wprowadzanych w przedmiotowym projekcie 

(dotyczy to art. 26, 32 pkt 2 projektu). 

– zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 34) 

Przedłożony projekt przenosi do kompetencji marszałka województwa do-

tychczasowe kompetencje wojewody w zakresie wydawania zezwoleń na 

leczenie substytucyjne, na prowadzenie działalności w zakresie skupu 

maku, na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopii włóknistych 

(pkt 1). Jednocześnie sejmik województwa w miejsce wojewody otrzymu-

je kompetencje do określania ogólnej powierzchni przeznaczonej  

corocznie pod uprawy maku lub konopii włóknistych oraz rejonizację tych 

upraw (pkt 2). 

– zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(art. 35) 

Zmiany dotyczące tej ustawy również mają charakter kompetencyjny.  

Marszałek województwa w miejsce wojewody otrzymuje kompetencje do-

tyczące: przyjmowania sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących 

stację demontażu i zawiadomień o zakończeniu prowadzenia działalności 

w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i o rozwiąza-

niu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbiera-

nia pojazdów, uzgadniania zezwoleń na prowadzenie działalności w za-

kresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania 

pojazdów, otrzymywania wydawanych przez starostę decyzji w przedmio-
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cie zbierania pojazdów, wydawania i cofania pozwoleń zintegrowanych 

lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, wymaganych 

w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowa-

dzenia wykazu wymaganego przez ustawę (pkt 1). Wykaz ten ma być  

zamieszczany na stronie podmiotowej BIP urzędu marszałkowskiego 

(pkt 2). 

 

4.  Przepisy przejściowe i dostosowujące 

W przepisach przejściowych i dostosowujących wprowadza się regulacje 

prawne dotyczące w szczególności: 

– przekazywania pracowników likwidowanych jednostek organizacyjnych 

jednostkom przejmującym ich zadania oraz przekazywania pracowników 

wykonujących w urzędach wojewódzkich przejmowane przez samorząd 

województwa zadania i kompetencje, 

− przekazywania toczących się postępowań administracyjnych oraz doku-

mentacji  z nimi związanej, 

− przekazywania zobowiązań, należności oraz mienia, 

− zachowania w mocy dotychczasowych przepisów wykonawczych i aktów 

prawa miejscowego, wydanych na podstawie obowiązujących dotychczas 

przepisów upoważniających. 

Przewiduje się, że ustawa co do zasady wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 

2009 r.  z wyjątkiem przepisów wyjątkiem art. 38 ust. 4, art. 41 ust. 2, art. 46 

ust. 2, art. 47 ust. 3, art. 48 ust. 2, art. 52 ust. 2 oraz art. 54, dotyczących 

przekazania dokumentacji ministrowi właściwemu do spraw pracy obowiązku 

zawiadomienia przez pracodawcę pracowników wykonujących zadania 

i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w ich 

stosunku pracy oraz sporządzenia przez wojewodów wykazów mienia prze-

kazywanego jednostkom samorządu terytorialnego, a także wyznaczenia 
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przez wojewodów pełnomocników odpowiedzialnych za koordynację przeka-

zywania mienia i spraw oraz przechodzenia pracowników urzędu wojewódz-

kiego do jednostek samorządu terytorialnego, jak również ogłoszenia przez 

wojewodów wykazów aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie 

przepisów zmienianych niniejszą ustawą. Przepisy te wejdą w życie z dniem 

ogłoszenia, aby umożliwić sprawne przygotowanie się przez jednostki admi-

nistracji publicznej do dokonywania zmian pracowniczych, organizacyjnych 

i kompetencyjnych. Ponadto przewiduje się, że z dniem 1 stycznia 2010 r. 

wejdzie w życie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy, w zakresie przekazania centrów kształcenia i wychowania 

do samorządu województwa. W 2009 r. jednostki te podlegać będą ministro-

wi właściwemu do spraw pracy. 

Rozwiązania prawne związane z zatrudnieniem pracowników znajdują się w: 

1) art. 41 i 42 w zakresie dotyczącym pracowników Komendy Głównej 

Ochotniczych Hufców Pracy i innych jednostek OHP; 

2) art. 46 w zakresie dotyczącym pracowników urzędów wojewódzkich; 

3) art. 47 w zakresie dotyczącym pracowników parków krajobrazowych. 

W zakresie dotyczącym pracowników urzędów wojewódzkich nakłada  

się na dotychczasowego pracodawcę obowiązek pisemnego zawiadomienia 

pracowników wykonujących zadania i kompetencje podlegające przekazaniu 

o zmianach mających nastąpić w ich stosunku pracy w terminie 14 dni od 

dnia ogłoszenia projektowanej ustawy. Podobne regulacje przewidziano 

w przypadku pracowników Komendy Głównej OHP i pracowników parków 

krajobrazowych. 

Zgodnie z tymi przepisami przyjęto generalną zasadę, że z dniem  

1 stycznia 2009 r. pracownicy urzędów wojewódzkich wykonujący do dnia 

wejścia w życie ustawy kompetencyjnej zadania i kompetencje, które podle-

gają przekazaniu samorządowi województwa, staną się z mocy prawa pra-

cownikami urzędu marszałkowskiego.  
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Mając jednak na względzie szczególny status prawny niektórych pracowni-

ków urzędów wojewódzkich, którzy są urzędnikami służby cywilnej – prze-

widuje się w art. 46 ust. 3 projektu możliwość niewyrażenia przez nich zgody 

na przeniesienie do nowego pracodawcy (nowego miejsca pracy), tj. do urzę-

du marszałkowskiego. Jednak decyzję w tym zakresie osoby te muszą podjąć 

w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku niewyraże-

nia zgody, do pracowników tych będzie się stosować – odpowiednio – prze-

pisy rozdziału 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej. Zgodnie 

z tymi przepisami, m.in. w przypadku reorganizacji urzędu, przenosi się tych 

pracowników na inne stanowisko w tym samym lub innym urzędzie, 

uwzględniając ich przygotowanie zawodowe (kwalifikacje).  

W zakresie dotyczącym pracowników Komendy Głównej Ochotniczych Huf-

ców Pracy projekt przewiduje, że staną się oni pracownikami urzędu obsługu-

jącego ministra właściwego do spraw pracy. Z kolei pracownicy komend wo-

jewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy oraz centrów kształcenia i wycho-

wania, centrów edukacji i pracy młodzieży, ośrodków szkolenia i wychowa-

nia oraz hufców pracy staną się pracownikami wojewódzkich Ochotniczych 

Hufców Pracy, z tym że pracownicy centrów kształcenia i wychowania  

z dniem 1 stycznia 2010 r. 

Przepisy dotyczące przekazywania dokumentacji związanej z toczącymi się 

postępowaniami sądowymi i administracyjnymi znajdują się w art. 38 ust. 4 

i 43. Wojewodowie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w termi-

nie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy kompetencyjnej, przekażą przejmu-

jącemu zadania i kompetencje organowi dokumentację związaną z toczącymi 

się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi. Natomiast Komendant 

Główny OHP do dnia 31 grudnia 2008 r. przekaże dokumentację ministrowi 

właściwemu do spraw pracy. 

Toczących się postępowań administracyjnych dotyczą przepisy art. 44. Prze-

widują one, że postępowania wszczęte i niezakończone przed wojewodą będą 

toczyć się przed organem, który przejął jego zadania i kompetencje. 
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Przepisy dotyczące zobowiązań, należności oraz mienia zawarte są w art. 45 

– w odniesieniu do przekazywanych zadań urzędów wojewódzkich oraz w 

art. 38 w odniesieniu do likwidowanej Komendy Głównej OHP.  

Przepisy dotyczące zachowania w mocy przepisów wykonawczych i aktów 

prawa miejscowego, wydanych na podstawie obowiązujących dotychczas 

przepisów upoważniających znajdują się w art. 52 i 56. Przewidują one, że 

dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie delegacji zmie-

nianych niniejszą ustawą, zachowają moc do czasu wejścia w życie nowych 

przepisów wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia 

wejścia w życie projektowanej ustawy. Dotychczasowe akty prawa miejsco-

wego zachowają moc do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego 

wydanych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą. Jedno-

cześnie przewiduje się, że wojewodowie ogłoszą w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia niniejszej ustawy wykazy aktów prawa miejscowego wydanych na 

podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na przepis art. 55, zgodnie z którym w 2009 r. 

jednostki samorządu terytorialnego będą otrzymywały z budżetu państwa do-

tacje na realizację przejmowanych od dnia 1 stycznia 2009 r. zadań własnych, 

które dotychczas były realizowane przez: 

1) jednostki administracji rządowej; 

2) jednostki samorządu terytorialnego jako zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

Dotacje, o których mowa w art. 55 ust. 1, ustalane będą zgodnie z zasadami 

przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.  

Celem tego przepisu jest zapewnienie jednostkom samorządu terytorialnego 

środków finansowych na realizację przejmowanych zadań w takiej samej wy-

sokości, jaką otrzymywałyby na te zadania, gdyby nadal pozostawały one za-

daniami z zakresu administracji rządowej.   
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 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Przepisy ustawy będą miały przede wszystkim wpływ na wojewodów, jednostki 

samorządu terytorialnego, Państwową Inspekcję Sanitarną, Ochotnicze Hufce 

Pracy i jednostki doradztwa rolniczego oraz na pracowników wykonujących za-

dania i kompetencje podlegające przekazaniu, a także w niewielkim stopniu na 

samorządowe kolegia odwoławcze oraz na niektórych ministrów kierujących 

właściwymi działami administracji rządowej. 

Konsultacje społeczne 

Projekt był konsultowany z wojewodami – przedstawione stanowiska wykorzy-

stano w dalszych pracach nad projektem i w pełni uwzględniono, o ile nie pozo-

stawały w sprzeczności z głównymi założeniami projektu. Projekt został uzgod-

niony z członkami Rady Ministrów. Ponadto został przesłany do zaopiniowania 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Komisja Wspólna Rządu 

i Samorządu Terytorialnego zajęła stanowisko pozytywne wobec projektu. 

Projekt został umieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Pu-

blicznej MSWiA, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbin-

gowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). Żaden z pod-

miotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy w trybie 

przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Zakłada się, że zmiany w sektorze finansów publicznych związane będą tylko 

z przesunięciem środków finansowych w większości z budżetu wojewodów do 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Do jednostek samorządu teryto-

rialnego przekazane zostaną też środki, które dotychczas przeznaczano z budżetu 
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państwa na finansowanie Ochotniczych Hufców Pracy funkcjonujących na po-

ziomie województwa. Cała ustawa nie ustanawia nowych w stosunku do istnieją-

cego stanu prawnego zadań.  

W konsekwencji skutek finansowy oceniany z punktu widzenia całego systemu 

finansów publicznych nie wystąpi.  

Zauważyć należy, że przedłożona ustawa nie zawiera zmian w strukturze docho-

dów samorządu terytorialnego. Jest to związane z opracowywaną kompleksową 

regulacją dotyczącą tego zakresu, która wejdzie jednak w życie prawdopodobnie 

dopiero od 2010 r. Mając na uwadze te prace, przyjęto ogólną zasadę, że zadania 

przekazywane samorządowi województwa, powiatom i gminom będą ich zada-

niami własnymi, z tym że w 2009 r. zadania te finansowane będą z dotacji celo-

wej na finansowanie zadań własnych.  

Szacuje się, że łącznie na przewidziane do przekazania zadania zaplanowane 

w 2008 r. wydatki wynoszą 1 097 638 tys. zł, w tym na zadania przewidziane do 

przekazania do jednostek samorządu terytorialnego 894 034 tys. zł (dane te nie 

obejmują wydatków centrów kształcenia i wychowania, które zostaną przekazane 

w 2010 r.) 

W jednostkach administracji rządowej przewidywane do przekazania zadania 

realizowane są w 2008 r. przez 20.401,8 etatu, w tym przewidywane do przeka-

zania do jednostek samorządu terytorialnego przez 16.295,8 etatu (dane te nie 

obejmują centrów kształcenia i wychowania, które zostaną przekazane  

w 2010 r.). 

W ramach powyższych danych uwzględniono: 

– w ustawie budżetowej na rok 2008 w budżetach wojewodów zaplanowane 

zostały wydatki w łącznej wysokości 196 515 tys. zł, z tego wydatki bieżące 

194 316 tys. zł, wydatki majątkowe 2 199 tys. zł. Kwota ta uwzględnia wy-

datki na zadania wynikające z art. 6, 8, 22 (w zakresie obsługi realizacji za-

dań), 32, 33 i 34 skalkulowane przez: 
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– wojewodów – 967 tys. zł na obsługę realizacji zadań wynikających 

z art. 8, 22, 28, 33 i 34. Przewidziane do przekazania zadania w zakresie 

działu 750 Administracja publiczna w 2008 r. realizowane są przez 

23,8 etatu; 

– Ministra Finansów – 195 548 tys. zł, z tego na zadania wynikające z: 

– art. 28 (dotyczy zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody fi-

nansowanych z działu 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natu-

ralne obszary i obiekty chronionej przyrody) – łącznie 27 669 tys. zł, 

z tego w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe 27 109 tys. zł (wydatki 

bieżące 25 010 tys. zł i wydatki majątkowe 2 099 tys. zł) i w rozdziale 

92503 rezerwaty i pomniki przyrody 560 tys. zł (tj. ok. 1/3 część  

wydatków bieżących zaplanowanych w tym rozdziale). Na realizację 

przewidzianych do przekazania zadań zaplanowano 642 etaty, 

– art. 32 (dotyczy zadań wynikających z ustawy o jednostkach doradz-

twa rolniczego finansowanych z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, 

rozdział 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego)  

– 167 879 tys. zł, z tego wydatki bieżące 167 779 tys. zł, wydatki ma-

jątkowe 100 tys. zł; 

– Minister Zdrowia wskazał kwotę 779 393 tys. zł na zadania wynikające 

z art. 6 (Państwowa Inspekcja Sanitarna) – z kwoty tej na zadania reali-

zowane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne przypada 

203 604 tys. zł, z tego wydatki bieżące 200 372 tys. zł, wydatki majątko-

we 3 232 tys. zł oraz na powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne  

575 789 tys. zł, z tego wydatki bieżące 573 727 tys. zł, wydatki majątko-

we 2 062 tys. zł. Kwota 2 062 tys. zł obejmuje wydatki na zadanie PN. 

Budowa siedziby PSSE w Radomiu o wartości kosztorysowej 3 573 tys. zł  

(w cenach 2008 r.) i okresie realizacji 2007 – 2010. 
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Przewidziane do przekazania zadania w 2008 r. realizowane są przez 

17.393 etaty, z tego w wojewódzkich stacjach sanitarno-

epidemiologicznych – 4.106 etatów, a w powiatowych – 13.287 etatów; 

– Minister Pracy i Polityki Społecznej oszacował, że w 2008 r. wydatki 

Komend Wojewódzkich Ochotniczych Hufców Pracy wynoszą ogółem 

121 730 tys. zł, z tego wydatki bieżące 116 000 tys. zł, a wydatki mająt-

kowe 5 730 tys. zł. Na Komendy Wojewódzkie Ochotniczych Hufców 

Pracy przypada łącznie 2.343 etaty.  

Dodatkowo na realizację zadań przez Komendę Główną OHP planuje się 

wydatki w wysokości 10 389 tys. zł (brak wydatków majątkowych), 

a przez centra kształcenia i wychowania – 20 905 tys. zł, w tym wydatki 

majątkowe 2 358 tys. zł. W Komendzie Głównej OHP oraz centrach 

kształcenia i wychowania zaplanowano odpowiednio 125 i  232 etaty. 

Łącznie na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono  

6 386 tys. zł w Komendzie Głównej OHP i 5 983 tys. zł w centrach kształ-

cenia i wychowania. 

Ponadto na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, które planuje 

się przekazać gminom jako zadania własne o charakterze obowiązkowym, 

w 2008 r. zaplanowano dotację w wys. 919 701 tys. zł. 

 

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębior-

czość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny 

Projekt ustawy nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną go-

spodarki oraz przedsiębiorczość, a także nie będzie miał zasadniczego wpływu 

na rynek pracy. Może natomiast przyczynić się do wzmocnienia kadrowego sa-

morządu województwa w realizacji zadań publicznych, w związku z przeniesie-

niem dotychczasowych pracowników urzędów wojewódzkich do urzędu mar-

szałkowskiego oraz poszerzeniem zakresu wojewódzkich jednostek organizacyj-

nych o ochotnicze hufce pracy i ośrodki doradztwa rolniczego. Uporządkowane 
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zostaną zadania i kompetencje administracji publicznej na wszystkich poziomach 

zarządzania, w największym stopniu na poziomie wojewódzkim, co przybliży 

administrację do obywatela oraz usprawni realizację zadań publicznych. 

Przepisy ustawy nie są objęte zakresem regulacji prawnych Unii Europejskiej. 
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URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJS KIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRAC JI EUROP EJ S KJEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

rvrin.MDt/( ,' j /08/DP/ma

Warszawa, dnia lipca 2008 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Radv MinistrÓw

J

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustgwy o zmianie niektÓryclt
ustaw w z|4,iązku ze zmianami w organizacji i podziale zada administracji publicznej w
wojew dztwie  sporzadzona na podstawiear t .9pkt3 wzw.zar t .2  ust .  1pkt2 ius t .2  pkt
2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106,
poz. 494) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza

Szanowłly P unie Min istrze,

W związku z projektem ustawy o zmianie niektorych ustaw w związku ze zmianami w
organuzacji i podziale zadan admirristracji publicznej w wojewodztwie, przedłoŻonym wraz Z
uzasadnieniem i oceną skutkow regulacji (pismo z dnta \l.07.2008 r., nr RM-10-115-08),
wydaj ę następuj ącą opinię:

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęĘ prawem Unii Europejskiej.

Do uprzei mei wiadornoścl.

Pan Tomasz Siemoniak
Sekretarz Stanu
Mirristerstt,vo Spraw Werł,nętrznych i Administracji

Z poważaniem,



Projekt 
 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) 

 
z dnia .................................... 2008 r. 

 
w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu oraz sposobu i trybu przekazania 
wybranego mienia, będącego we władaniu Komendy Głównej Ochotniczych Hufców do 

dnia 31 grudnia 2008r., właściwym jednostkom samorządu terytorialnego  
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia........................o zmianie niektórych ustaw 

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 

w województwie (Dz.U. Nr....,poz.....)zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy harmonogram oraz sposób i tryb przekazania 

mienia, o którym mowa w art. 38 ust. 5 ustawy z dnia ........................o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej 

w województwie. 

§ 2. 1. W terminie 7 dni tworzy się Komisję ds. przekazania mienia, zwaną dalej Komisją. 

2. W skład Komisji wchodzi: 

1) dwóch przedstawicieli Biura Administracyjno-Budżetowego Ministerstwa Pracy 

i Polityki Społecznej; 

2) jeden przedstawiciel Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej; 

3) trzech pracowników byłej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, którzy 

z dniem 1 stycznia 2009 r. stali się pracownikami urzędu obsługującego ministra 

właściwego ds. pracy, zwanego dalej Ministrem. 

§  3. Praca członków Komisji ma charakter nieodpłatny. 

§ 4. W terminie 3 miesięcy od dnia utworzenia – Komisja sporządza wykaz mienia 

przejętego od Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy z podaniem szczegółowych 

informacji o stanie prawnym poszczególnych składników tego mienia. 

§ 5. W terminie do dnia 31 maja 2009 r. Komisja przedstawia szczegółową informację 

Ministrowi, wraz z propozycją trybu przekazania mienia poszczególnym jednostkom 

samorządu terytorialnego oraz harmonogram przekazania tego mienia. 
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§ 6. Minister przekaże mienie jednostkom samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 

grudnia 2009 r. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z delegacji zawartej w art. 39 ust. 6 

ustawy z dnia...................o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji 

i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr....,poz.....). 

Na mocy przywołanej ustawy z dniem 1 stycznia 2009 r. znosi się Komendanta 

Głównego Ochotniczych Hufców Pracy, a także likwiduje się państwową jednostkę 

budżetową – Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy. 

Mienie Skarbu Państwa będące we władaniu Komendy Głównej OHP z dniem 

1 stycznia 2009 r. przejmuje minister właściwy do spraw pracy. 

Minister właściwy do spraw pracy został zobowiązany do przekazania do dnia 31 

grudnia 2009 r. wybranego mienia przejętego od Komendy Głównej OHP – właściwym 

jednostkom samorządu terytorialnego. 

Przedmiotowe rozporządzenie określa kwestię trybu i sposobu przekazania 

wspomnianego mienia, we wskazanych terminach na podstawie określonego harmonogramu. 
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Ocena skutków regulacji 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja. 

Przepisy zawarte w projektowanym rozporządzeniu oddziałują na ministra właściwego 

ds. pracy, a także na właściwe jednostki samorządu terytorialnego.   

 

2. Konsultacje społeczne. 

Projekt został poddany uzgodnieniom międzyresortowym i zamieszczony na stronie 

internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1414) w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS.  

 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

 

 

4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy. 

 

 

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, 

w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację i rozwój regionalny.   

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację  

i rozwój regionalny.   

      

6. Opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  

 

 
 

28-08-TG 
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Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 

z dnia  ...............................2008 r.     
w  sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych 

lub ich mieszańców  
 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie (Dz. U. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje: 

 
 
§ 1. 1. Charty rasowe lub ich mieszańce utrzymuje się: 

1) w pomieszczeniach z dostępem do wybiegu; 

2) w kojcach wydzielonych w pomieszczeniach lub na wybiegu; 

3) bez uwięzi. 

2. W pomieszczeniach zapewnia się oświetlenie sztuczne lub dostęp do światła 

naturalnego.  

 
§ 2.  Chartom rasowym i ich mieszańcom zapewnia się: 

     1) codzienne korzystanie z wybiegu; 

     2) możliwość schronienia przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi; 

     3) karmę odpowiednia do masy ciała, wieku i stanu fizjologicznego; 

     4) stały dostęp do wody; 

     5) opiekę lekarsko-weterynaryjną.  

 

§ 3. Pomieszczenia oraz wybiegi dla chartów rasowych i ich mieszańców zamyka się 

lub grodzi w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt lub wejście osób 

postronnych. 

 

§ 4. Na zewnątrz obiektów, o których mowa w § 4, charty rasowe i ich mieszańce 

prowadzi się na smyczy i w kagańcu. 
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§ 5. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 

 
 
MINISTER ROLNICTWA  

  I ROZWOJU WSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W porozumieniu: 
 

MINISTER ŚRODOWISKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2006 r. Nr 5, poz. 1462,  Dz. U. z 2006 r. 
Nr 220, poz. 1600 i Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju w sprawie warunków i sposobu 

hodowania i utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszańców stanowi wykonanie 

upoważnienia zawartego w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).  

W związku ze zmianą przepisów art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie, obligujących ministra właściwego do spraw rolnictwa do określenia 

w drodze rozporządzenia warunków chowu i hodowli chartów rasowych i ich 

mieszańców konieczne jest określenie w rozporządzeniu wykonawczym tych 

warunków przy uwzględnieniu bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. W dotychczas 

obowiązujących przepisach posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów 

rasowych lub ich mieszańców wymagało zezwolenia starosty. W przepisach tych nie 

określono trybu oraz warunków wydawania i cofania zezwolenia. Spełnienie przez 

osoby utrzymujące psy warunków określonych rozporządzeniu będzie stanowić 

podstawę do wydawania zezwoleń przez organy wskazane w ustawie oraz będzie 

podstawą do cofnięcia zezwolenia w przypadku nie przestrzegania tych warunków.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych. W związku z tym 

projekt nie podlega procedurze notyfikacji określonej w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.1039 i z 2004 r. Nr 

65, poz. 597). 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt niniejszego 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
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Ocena skutków regulacji (OSR): 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt rozporządzenia. 
Projekt rozporządzenia będzie oddziaływać na następujące podmioty: 

1) osoby utrzymujące charty rasowe lub ich mieszańce, 

2) stowarzyszenia hodowców psów rasowych, 

3) organa upoważnione do wydawania i cofania zezwoleń na posiadanie i hodowanie 

lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców, 

4) organa upoważnione do egzekucji przepisów ustawy Prawo łowieckie 

 
Wpływ projektu rozporządzenia na budżet państwa i budżety jednostek 
samorządu terytorialnego. 

Projekt rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Wpływ projektu rozporządzenia na rynek pracy. 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na rynek pracy. 

4. Wpływ projektu rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i 
przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

5. Wpływ projektu rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

6. Konsultacje. 
W ramach konsultacji projekt rozporządzenia zostanie przesłany organizacjom 

pozarządowym, które statutowo zajmują się ochroną zwierząt, Związkowi 

Kynologicznemu w Polsce, Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, Państwowej Radzie 

Ochrony Przyrody, Radzie Izb Rolniczych i Polskiej Federacji Pracodawców 

Prywatnych.  
 

 

 

 

 

 

29-08-tg 



 

Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 
 

MINISTRA  PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) 

 

z dnia  ....................................................2008 r. 

 

 

w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 
młodocianym pracownikom 

 

     Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                        
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2) zarządza się, co 
następuje: 

     § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom                
ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zwanych 
dalej „młodocianymi”, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych 
wynagrodzeń, w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy 
składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o 
refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez 
pracodawcę.  

§ 2.  Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie 
umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz  składek na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy”, 
jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”; 

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba 
zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania 
zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w 
przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie 
Kodeksu pracy. 

§ 3. 1. Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum aktywizacji młodzieży, 
zwanego dalej „centrum aktywizacji”, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez  
 
                                                 
1) Minister  Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra  Pracy i Polityki Społecznej   (Dz. U. Nr 216, poz. 1598). 
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młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo  za  pośrednictwem organizacji 
zrzeszającej pracodawców. 

 

 2. Wniosek o zawarcie umowy zawiera: 

      1)   nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy; 

2) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności; 

       3)   numer identyfikacji podatkowej NIP; 

4)   oznaczenie  prowadzonej działalności według PKD; 

5) formę prawną prowadzonej działalności; 

6) nazwę(y) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia 
przygotowania zawodowego młodocianych;  

7) wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy; 

8) oświadczenia o: 

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie 
umowy, z uwzględnieniem   młodocianych i roku ich nauki, 

b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia 

      wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego 

      pracodawcy, 

c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie 

      ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy  i 

      kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12  

      miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni, 

d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na  ubezpieczenia społeczne 
od  tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym 
w pkt 7, z innego wojewódzkiego ochotniczego hufca pracy,  zwanego dalej 
„wojewódzkim ohp”;              

9) deklarację  zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  przez okres co najmniej 

       6 miesięcy  po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, 

       którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy; 

10) informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o 

dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 

   3.  Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się: 

1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas 

nieokreślony przez  pracodawcę z młodocianym; 
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2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów 

      potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i  pedagogicznych osób 

      prowadzących  przygotowanie zawodowe młodocianych.        

4. Wzór wniosku o zawarcie umowy jest określony w  załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

5. Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć: 

1) nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie 
młodocianych; 

2) młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony  niebędących 
młodocianymi. 

6. Wniosek o zawarcie umowy składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej 
pracodawców jest sporządzany przez tę organizację na podstawie wniosków      
pracodawców  oraz  zawiera informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3. 

7. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach 
szkolnych, pracodawca  lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa  
w  centrum aktywizacji w terminie do dnia 15 listopada każdego roku. 

8. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się 
w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez 
centrum aktywizacji, w siedzibie centrum. 

9. Terminu składania wniosku  o zawarcie umowy określonego w ust. 7 nie stosuje się w 
razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, 
w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu: 

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; 

2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania 
zawodowego; 

3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do  kontynuowania 
nauki w danym zawodzie przez młodocianego.  

§ 4.1. Centrum aktywizacji sporządza opinię do wniosku o zawarcie umowy, której wzór jest 
określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i przekazuje do właściwego wojewódzkiego 
ohp. 

      2.  W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy , centrum 
aktywizacji wzywa pracodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.  

     3. Właściwy wojewódzki ohp w terminie 30 dni od daty, o której mowa odpowiednio w § 
3 ust. 7 i 8, zawiadamia pracodawcę  o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy. 

           4. W przypadku uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy wojewódzki ohp zawiera z 
pracodawcą umowę   o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym i składek na 
ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwaną dalej „umową”. 

           5. Wzór  umowy jest określony w  załączniku nr 3 do rozporządzenia. 
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§ 5.1. Pracodawca  składa wniosek  do centrum aktywizacji o dokonanie refundacji                        
na warunkach i  w terminach określonych w umowie, zwany dalej „wnioskiem o dokonanie 
refundacji”. 

       2. Wzór wniosku  o dokonanie refundacji  jest określony w załączniku nr 4                        
do rozporządzenia. 

              3. Do wniosku  o dokonanie refundacji pracodawca dołącza poświadczone za zgodność 
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek 
na ubezpieczenia   społeczne od tych wynagrodzeń wraz z kopiami deklaracji rozliczeniowych. 

             4. Właściwy wojewódzki ohp przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji 
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez 
pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie. 

5. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne             
od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania                    
przez młodocianego roku nauki nie przysługuje. 

§ 6. Refundacja , o której mowa w § 1,  zwana dalej „pomocą”, jest  pomocą publiczną na 
szkolenia  ogólne  w rozumieniu  rozporządzenia Komisji  (WE) nr ............z dnia 7 lipca 2008 rr. 
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze 
wspólnym rynkiem. 

      §  7.  Pomoc jest udzielana  do dnia 31 grudnia 2013 r., z tym  że  realizacja podpisanych w 
tym czasie umów  nastąpi nie później  niż do  dnia 31 lipca 2015 r. 

§ 8. Do młodocianych uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy 
zatrudnionych  w ich jednostkach organizacyjnych nie stosuje się § 3 ust. 2 pkt 9  oraz  ust. 5.     

         § 9. Traci moc rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 
r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych 
młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 77, poz. 518, z późn. zm.). 

         §   10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

 

 
 
 
                                                                MINISTER 
                                                                                         PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
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Załączniki do rozporządzenia 
                                                                                               Ministra Pracy  i Polityki Społecznej 
                                                                                               z dnia  ............................................... 
                                                                                               (poz. .......) 
 
 
                                                                                                                              Załącznik nr 1   
 
                                                                           Wzór                             

                   ................................., dnia.......... 

 
 

       Wojewódzki Ochotniczy Hufiec Pracy  
       Centrum Aktywizacji Młodzieży 
                                                                                   w............................................................. 
 
 
 
                                                                   Wniosek 
     o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom  
                oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń 
 
 

1. Nazwa  pracodawcy i adres siedziby................................................................................... 

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

. 

2. Miejsce prowadzenia działalności 

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

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP ................................................................................... 

4. Oznaczenie  prowadzonej działalności wg 

PKD.................................................................... 

5. Forma prawna prowadzonej 

działalności............................................................................... 

6. Nazwa(y) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników ( kopie w załączeniu): 
a) .......................................................................................................................................... 

b) .......................................................................................................................................... 

c) ..........................................................................................................................................          
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Wykaz  imienny młodocianych  pracowników, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy 
o refundację 

 
 
 

Lp. 

 
 

IMIĘ I 
NAZWISKO 

 
 
Nr 
PESEL 

Data  zawarcia 
umowy o pracę w 

celu przygotowania  
zawodowego        

na czas            
nieokreślony,   w 
tym czas trwania 
przygotowania 
zawodowego 

Nazwy 
zawodów lub 
zakres 
przyuczenia,  
w których 
odbywa się 
przygotowanie 
zawodowe 

Forma odbywania 
przygotowania 

zawodowego ( nauka 
zawodu albo 

przyuczenie do 
wykonywania 

określonej pracy) 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 
 
 
 
                    .............................................. 
 
                                                        pieczęć i podpis pracodawcy
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Oświadczam, że : 
 
1. W dniu składania wniosku liczba osób zatrudnionych  wynosi: 
 

W tym  młodociani pracownicy Lp. Liczba pracowników ogółem 
I rok II rok III rok 

  
 
 
 
 
 
 
 

   

 
2. Liczba młodocianych pracowników, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

złożenia wniosku  ukończyli przygotowanie zawodowe,  wynosi...............osób.  
 
3. Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie przez okres 
co najmniej 12 miesięcy lub nadal są zatrudnieni, wynosi .......osób. 

 
4. Do wniosku załączam kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte 

przez pracodawcę z młodocianymi  pracownikami  - ............... kopii umów.  
 
5. Nie korzystam w innym wojewódzkim ochotniczym hufcu pracy z refundacji wynagrodzeń i 

składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń młodocianych pracowników, których 
dotyczy niniejszy wniosek.  

  
6. Mogę uzyskać refundację bez naruszenia przepisów o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej. Do wniosku załączam informację o otrzymanej pomocy 
publicznej zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, 
formie i przeznaczeniu. 

 
7. Deklaruję, że po zakończeniu przygotowania zawodowego obecnie zatrudnionych 

młodocianych pracowników  będę nadal ich zatrudniać na podstawie umowy o pracę przez 
okres co najmniej 6 miesięcy. 

 
Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 
 
                    ........................................................... 
                  ( podpis pracodawcy) 
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 Załącznik nr 2                        

                                                                
                                                                        Wzór 

          
 
 
Opinia do wniosku złożonego przez pracodawcę w sprawie zawarcia umowy o refundację 
wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne od refundowanych wynagrodzeń 
 

1. Opinia w sprawie spełniania przez pracodawcę warunków wymaganych                        

do przeprowadzenia przygotowania zawodowego oraz innych warunków określonych            

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ........................ w sprawie 

refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym 

pracownikom (Dz.U. Nr .. poz. ..)................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

2. Sposób rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy 

A. pozytywny   B. negatywny 

 

 

3.   

Uzasadnienie............................................................................................................................  

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

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

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

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

.... 

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

                        ( podpis osoby upoważnionej)                           
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                                                                                                                   Załącznik nr 3  
 
                                                                               
                                                            Wzór 
  
                                                           Umowa  
o refundację  wynagrodzeń  wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na 
ubezpieczenia  społeczne  od refundowanych wynagrodzeń 
 
                                           Umowa nr.............. z dnia ................................ 
 
 
Zawarta w dniu .........................................................   pomiędzy Wojewódzkim Ochotniczym 

Hufcem Pracy w ........................................................ reprezentowaną przez Dyrektora 

Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy i Głównego Księgowego Wojewódzkiego 

Ochotniczego Hufca pracy,  zwanego dalej „wojewódzkim ohp,”                                       a 

....................................................................................................... (nazwa i adres siedziby 

pracodawcy)................................................................................, nr 

NIP..........................................,         reprezentowanym przez 

.......................................................................,  zwanym dalej „Pracodawcą”, o następującej treści: 

 

                                                                        § 1. 

1. Pracodawca oświadcza, że zatrudnia na podstawie umowy o  pracę w celu przygotowania 

zawodowego młodocianych pracowników w następujących zawodach lub zakresach 

przyuczenia  do wykonywania określonej pracy: 

      

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

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

. 

2. Pracodawca składa imienny wykaz zatrudnionych młodocianych pracowników określający 

datę zawarcia umowy o pracę i okres jej trwania, nazwy zawodów lub zakresu przyuczenia, 

w których jest odbywane przygotowanie zawodowe, wraz z oświadczeniem dotyczącym 

liczby zatrudnianych pracowników oraz deklaracją dalszego zatrudnienia każdego 

młodocianego pracownika po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co 

najmniej 6 miesięcy. 
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§ 2 . 

 

1. Wojewódzki ohp zobowiązuje się do refundacji ze środków Funduszu Pracy wypłaconych 

wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych 

pracowników,                    o których mowa w § 1 ust.2. 

2. Refundacja będzie dokonywana  w wysokości ............................................ w okresach 

.................................................... przez czas ......................................................................             

w terminie .................. dni od dnia złożenia wniosku o dokonanie refundacji wraz                     

z kompletem dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia i opłacenie składek            

na ubezpieczenia społeczne na rachunek ..................................................................................  

3. Komplet dokumentów, o których mowa w ust.  2,  stanowią oryginały lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem.   

 

                                                                   § 3. 

1. Wojewódzki ohp zastrzega sobie prawo sprawdzenia  dokumentacji Pracodawcy w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej umowy. 

2. Pracodawca zobowiązuje się do udostępniania dokumentów dotyczących ewidencji czasu 

pracy  zatrudnionych pracowników. 

3. Pracodawcę zobowiązuje się do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych 

objętych wnioskiem o refundację.  

 

                                                                    § 4. 

 

W przypadku nieprzestrzegania przez Pracodawcę warunków niniejszej umowy, wojewódzki 

ohp może wypowiedzieć zawartą umowę z zachowaniem 14 - dniowego okresu wypowiedzenia 

oraz zobowiązać pracodawcę do zwrotu całości lub części refundowanych kwot.                                                   

                                                     

                                                                   § 5. 

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

. 

                               (inne postanowienia istotne dla stron umowy) 
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§ 6. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,                     

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy  ( Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

............................................................... r. w sprawie refundowania ze środków 

Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom ( Dz.U. 

Nr........, poz.......). 

 

                                              § 7. 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sądy powszechne 

właściwe miejscowo dla siedziby  wojewódzkiego ohp. 

 

                                                                 § 8. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                                                                 § 9. 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron. 

 

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

podpis pracodawcy                                                                podpis dyrektora wojewódzkiego ohp 

                                                                                                                       

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

                                                      podpis głównego księgowego 
                                                              wojewódzkiego ohp 
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Załącznik nr 4  
                                                           Wzór  
 
        ................................................ 
                 (miejscowość i data) 
............................................. 
( pieczęć pracodawcy) 
       Wojewódzki  ohp 

za pośrednictwem Centrum Aktywizacji 
Młodzieży 

                                                                                   w..................................................... 
 
 
                                               Wniosek pracodawcy 

o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia 
społeczne  od refundowanych wynagrodzeń za okres............................................................................. 
zgodnie z umową z dnia ...........................nr...........................o refundację wynagrodzeń i składek  na 
ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w 
naszym zakładzie pracy.  
 
 Ogólna kwota wydatków, poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
za młodocianych pracowników w okresie ............................................................................ 
wynosi ................................      ( słownie) ................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................... 
WYNAGRODZENIE .............................................................................................................................. 
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE............................................................................... 
OGÓŁEM DO REFUNDACJI............................................................................................................... 
 
Oświadczam, że warunki w/w umowy zawartej z Wojewódzką Komendą  OHP są przestrzegane. 
 
Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy 
Nr.............................................................................................................................................................. 
 
................................................................                          ...................................................................... 
    podpis głównego księgowego    podpis pracodawcy lub osoby 
                                                                                                      upoważnionej 

ałączniki: 
- kopie list płac  młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem  odbioru wynagrodzenia, 
- kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji 

rozliczeniowej,  
- rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia 

społeczne za młodocianych pracowników.          
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Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń 
oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych 

pracowników 
 

 
Lp.  

 
Miesiąc 

 
Imię i nazwisko 
młodocianego 
pracownika 

 
Rok nauki 

 
Zawód 

 
Stawka 

miesięczna 
brutto 

Kwota 
wypłaconych 
wynagrodzeń 

osobowych 
brutto w m-c 

 
Składka 

ZUS 

Wynagrodzenia 
chorobowe 

wypłacone za dany 
miesiąc 

 
Kwota do 
refundacji 

ogółem 

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
RAZEM 

        

 
Słownie:....................................................................................................................... 
 
...............................................................                                                                                            .......................................................... 
 
Imię i nazwisko osoby sporządzającej                     Pracodawca lub  osoba upoważniona 
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UZASADNIENIE 

 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z delegacji zawartej w art. 12 ust. 7 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2008 r. 

Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia...................o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w 

województwie (Dz. U. Nr...., poz.....). 

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków 

Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zwanych dalej 

„młodocianymi”, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, 

w szczególności elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i 

kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, 

elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę.  

 

W porównaniu z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej  z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy 

wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom  projektowane rozporządzenie nie 

wprowadza zmian w sposobie dokonywania refundacji pracodawcom zatrudniającym 

młodocianych pracownikom. W związku z likwidacją Komendy Głównej Ochotniczych 

Hufców Pracy i komend wojewódzkich i przejęciu ich kompetencji przez wojewódzkie 

ochotnicze hufce pracy  wszędzie gdzie mowa była o komendach wojewódzkich OHP 

wprowadzono pojęcie wojewódzkich ochotniczych hufców pracy w odpowiedniej liczbie i 

przypadku. W analogiczny sposób zadania centrów edukacji i pracy młodzieży przejęły centra 

aktywizacji młodzieży. 

 

Projekt  rozporządzenia nie  podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. 

zm.). 
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Ocena skutków regulacji (OSR): 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny. 

 

Regulacje zawarte w projekcie rozporządzenia  dotyczyć będą: 

pracodawców oraz organizacji zrzeszających pracodawców, 

młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe u pracodawcy na 

podstawie umowy o pracę oraz młodocianych uczestników wojewódzkich ochotniczych 

hufców pracy zatrudnionych w ich jednostkach organizacyjnych, 

wojewódzkich ochotniczych hufców pracy. 

 

2. Konsultacje społeczne. 

 

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji z 

niżej wymienionymi partnerami społecznymi: 

Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

Forum Związków Zawodowych, 

Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”, 

Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych, 

Związkiem Pracodawców Business Center Club, 

Konfederacją Pracodawców Polskich, 

Krajową Izbą Gospodarczą, 

Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, 

Związkiem Rzemiosła Polskiego. 

 

Projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i 

Polityki Społecznej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).  

 

3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet 

państwa, rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz na 

sytuację i rozwój regionalny. 
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Projektowana regulacja nie powinna wpłynąć  negatywnie na segmenty rynku i zakłócać 

mechanizmów konkurencji. Ponadto regulacja ta nie zmienia istoty funkcjonowania 

gospodarki oraz zadań i roli przedsiębiorców, powinna sprzyjać wzrostowi zatrudnienia, a co 

z  tym jest związane – wzrostowi produkcji. 

Refundacje wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne są i będą udzielane i 

nadzorowane w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej. 

 

4. Wskazanie źródeł finansowania. 

 

Przyjęcie projektu nie spowoduje zwiększenia wydatków ze  środków Funduszu Pracy. 

Finansowanie kosztów związanych z refundowaniem  pracodawcom wynagrodzeń 

wypłaconych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu 

przygotowania zawodowego oraz  składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych 

wynagrodzeń odbywa się ze środków Funduszu Pracy, będących w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw pracy, przeznaczonych na finansowanie programów promocji 

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.  

  

5.  Wstępna opinia o zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. 

 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-08-tg 



    
Projekt 

 
ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia                           2008 r.  
w sprawie 

szczegółowych zadań realizowanych przez wojewódzkie ochotnicze hufce pracy w zakresie 
kształcenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 
zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz warunków i trybu ich realizacji a 
także kryteriów doboru uczestników jednostek, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy 
 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416) zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1 Rozporządzenie określa szczegółowe zadania realizowane przez wojewódzkie ochotnicze 
hufce pracy w zakresie kształcenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz warunki i tryb ich 
realizacji a także kryteria doboru uczestników jednostek, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy. 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników i uczestników wojewódzkich ochotniczych 
hufców, a także do innych grup młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym, korzystającej z usług świadczonych przez jednostki 
wojewódzkich ochotniczych hufców pracy. 

 

Rozdział 2 

Szczegółowe zadania  wojewódzkich ochotniczych hufców pracy w zakresie kształcenia i 
wychowania oraz wspierania zatrudnienia młodzieży  

 

§ 2. 1. Do szczegółowych zadań wojewódzkich ochotniczych hufców pracy w zakresie kształcenia i 
wychowania młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym należy w szczególności: 

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie objęcia działaniami opiekuńczo-wychowawczymi 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym, w szczególności młodzieży zaniedbanej wychowawczo i 
wymagającej specjalnej troski, niedostosowanej społecznie, opóźnionej w cyklu 
kształcenia lub nierealizującej obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; 

2) umożliwienie uczestnikom uzupełnienia wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego 
lub ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycie 
kwalifikacji zawodowych; 

3) zapewnienie młodzieży warunków do podwyższania kwalifikacji ogólnych i 
zawodowych, przekwalifikowania oraz zachęcanie do kształcenia ustawicznego; 

4) opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych i 
resocjalizacyjnych na rzecz młodzieży zagrożonej demoralizacją i wchodzącej w 
konflikt z prawem; 
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5) realizacja kompleksowych działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników 
wojewódzkich ohp oraz współdziałanie w tym zakresie z ich rodzicami lub 
opiekunami;  

6) promowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej wojewódzkich ochotniczych 
hufców pracy w środowiskach zagrożonych marginalizacją społeczną; 

7) badanie efektywności działań opiekuńczo-wychowawczych wobec uczestników 
wojewódzkich ochotniczych hufców pracy, w szczególności przez zbieranie informacji 
o losach wychowanków wojewódzkich ochotniczych hufców pracy . 

2. Do szczegółowych zadań wojewódzkich ochotniczych hufców pracy w zakresie wspierania 
zatrudnienia młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym należy w szczególności: 

1) nawiązywanie współpracy z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi 
pracodawców w celu pozyskiwania ofert pracy dla młodzieży bezrobotnej oraz 
uczniów i studentów; 

2) prowadzenie pośrednictwa pracy dla młodzieży;  

3) przygotowanie młodzieży do aktywnego zachowania na rynku pracy; 

4) udzielanie młodzieży pomocy w planowaniu własnej kariery zawodowej; 

5) podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących ułatwieniu młodzieży przejścia ze 
sfery nauki do sfery pracy i przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży;  

6) podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących wspieraniu mobilności zawodowej i 
edukacyjnej młodzieży. 

 
§ 3. Dyrektor wojewódzkiego ochotniczego hufca pracy:  

1) ustala kierunki działalności wojewódzkiego ochotniczego hufca pracy i realizuje zadania, o 
których mowa w § 1; 

2) inicjuje, opracowuje i nadzoruje realizację programów i projektów na rzecz młodzieży, w 
tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej;  

3) dysponuje przyznanymi środkami finansowymi w ramach zatwierdzonego planu 
finansowego, z uwzględnieniem legalności, gospodarności i celowości podejmowanych 
działań, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

4) w ramach określonego przez ministra właściwego do spraw pracy limitu środków Funduszu 
Pracy zawiera umowy z pracodawcami o refundację kosztów wynagrodzeń wypłacanych 
młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych 
wynagrodzeń, a także realizuje wnioski pracodawców w tym zakresie; 

5) sporządza plany pracy i plan finansowy wojewódzkiego ochotniczego hufca pracy i przesyła 
do zatwierdzenia przez marszałka województwa; 

6) zatwierdza plany pracy jednostek wojewódzkich ochotniczych hufców pracy, o których 
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy;  

7) sporządza i przedkłada marszałkowi województwa sprawozdania z realizacji planów 
wymienionych w pkt 5;  

8) współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniami, 
fundacjami, pracodawcami, organizacjami i innymi instytucjami i partnerami społecznymi 
działającymi na rynku pracy; 
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9) tworzy i likwiduje za zgodą marszałka województwa jednostki wojewódzkich ochotniczych 
hufców pracy, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy i określa obszar ich działania a 
terenie województwa;  

10) sprawuje nadzór nad powierzonym mieniem;  

11) wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność 
wojewódzkich ochotniczych hufców pracy; 

12) może powoływać zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład, 
zakres i tryb działania; 

13) określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania komórek 
organizacyjnych wojewódzkiego ochotniczego hufca pracy oraz jednostek wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy; 

14) realizuje politykę kadrową i płacową w podległych mu jednostkach oraz dokonuje czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników wojewódzkiego 
ochotniczego hufca pracy oraz pracowników podległych  mu jednostek, o których mowa w 
art. 14 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

Rozdział 3 

Szczegółowe zadania  w zakresie kształcenia i wychowania oraz zatrudnienia młodzieży 
realizowane przez wyspecjalizowane jednostki wojewódzkich ochotniczych hufców pracy  

 

§ 4. Centra kształcenia i wychowania w szczególności: 

1) prowadzą rekrutację do centrów kształcenia i wychowania młodzieży, również z innych 
województw w celu odizolowania jej od dotychczasowego środowiska;  

2) umożliwiają uczestnikom wojewódzkich ochotniczych hufców pracy uzupełnienie 
wykształcenia ogólnego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych;  

3) zapewniają  uczestnikom wojewódzkich ochotniczych hufców pracy całodobową opiekę 
wychowawczą; 

4) prowadzą warsztaty szkoleniowo-produkcyjne dla uczestników wojewódzkich ochotniczych 
hufców pracy; 

5) prowadzą pracę wychowawczo-terapeutyczną z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i 
wchodzącą w konflikt z prawem;  

6) przygotowują młodzież do aktywnego zachowania na rynku pracy; 

7) prowadzą świetlice środowiskowe dla młodzieży ze środowiska lokalnego;  

8) organizują kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy; 

9) współpracują z pracodawcami i organizacjami reprezentującymi pracodawców. 

 
§ 5. Ośrodki szkolenia i wychowania w szczególności: 

1) prowadzą rekrutację młodzieży do ośrodków szkolenia i wychowania; 

2) umożliwiają uczestnikom wojewódzkich ochotniczych hufców pracy uzupełnienie 
wykształcenia ogólnego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych; 

3) zapewniają  uczestnikom wojewódzkich ochotniczych hufców pracy całodobową opiekę 
wychowawczą; 
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4) realizują programy wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne;  

5) organizują imprezy kulturalne i sportowe oraz inne formy spędzania wolnego czasu przez 
uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy; 

6) współdziałają z instytucjami i organizacjami  lokalnymi oraz rodzicami albo opiekunami 
prawnymi lub faktycznymi uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy w 
procesie ich wychowania i kształcenia. 

 
§ 6. Punkty kontaktu z młodzieżą w szczególności: 

1) rozpoznawają lokalne potrzeby w zakresie objęcia działalnością opiekuńczo-wychowawczą 
młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym; 

2) zachęcają młodzież z rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym do korzystania z usług opiekuńczo-wychowawczych 
świadczonych przez punkty kontaktu z młodzieżą; 

3) świadczą usługi opiekuńczo-wychowawcze wobec zarejestrowanej młodzieży i realizują na 
rzecz tej młodzieży programy wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne; 

3) umożliwiają uczestnikom wojewódzkich ochotniczych hufców pracy uzupełnienie 
wykształcenia ogólnego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych; 

4) organizują imprezy kulturalno-światowe, koła zainteresowań, zajęcia klubowe oraz inne 
formy spędzania wolnego czasu; 

5) współpracują z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia 
dla uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy; 

6) współpracują z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy 
społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu 
ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem. 

 
§ 7.  Ośrodki szkolenia i wychowania oraz punkty kontaktu z młodzieżą mogą prowadzić:  

1) usługi w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej dla uczestników wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy; 

2) świetlice środowiskowe i poradnictwo oraz informację zawodową dla młodzieży ze 
środowiska lokalnego; 

3) warsztaty szkoleniowo – produkcyjne dla uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców 
pracy. 

 

§ 8. 1. Centra aktywizacji młodzieży, będące ponadpowiatowymi jednostkami wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy na terenie województwa, w szczególności:  

1) prowadzą badania i diagnozy lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy; 

2) udzielają merytorycznego wsparcia jednostkom, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy  
zlokalizowanycm na terenie swojego działania w zakresie organizowania przez te jednostki 
kształcenia i zatrudnienia uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy; 

3) prowadza pośrednictwo pracy dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy; 

4) prowadzą dla młodzieży usługi w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej, z uwzględnieniem: 

a) poradnictwa indywidualnego,  
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b) poradnictwa grupowego, w szczególności prowadzenia zajęć grupowych z zakresu 
informacji zawodowej, przygotowania do wejścia na rynek pracy, umiejętności 
poszukiwania pracy, samozatrudnienia, 

c) udzielania porad dotyczących wyboru zawodu, kierunku kształcenia i planowania 
kariery zawodowej, 

d) tworzenia nowych narzędzi i metod w poradnictwie zawodowym oraz ich 
upowszechniania i promocji, 

e) gromadzenia, aktualizowania i udostępniania nowoczesnej, multimedialnej informacji 
o zawodach, rynku pracy i możliwościach kształcenia; 

5) kierują młodzież do jednostek wojewódzkich ochotniczych hufców pracy realizujących 
zadania w zakresie kształcenia i wychowania  w celu uzupełnienia wykształcenia i zdobycia 
kwalifikacji zawodowych; 

6) przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów 
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od 
refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji 
wniosków;  

7) organizują szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy, w szczególności 
z wykorzystaniem modułowych programów szkolenia zawodowego; 

8) organizują krótkoterminowe zatrudnienie uczniów i studentów; 

9) organizują wakacyjne hufce pracy oraz inne formy aktywnego wypoczynku i pracy 
młodzieży; 

10) prowadzą działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą realizowanych zadań; 

11) współpracują z urzędami pracy, placówkami oświatowymi i instytucjami szkoleniowymi, 
jednostkami administracji samorządowej, partnerami społecznymi  i innymi instytucjami i 
organizacjami działającymi na rynku pracy. 

2. Zadania, o których mowa w ust.1, są realizowane w szczególności przez wyspecjalizowane, 
wewnętrzne jednostki organizacyjne tych centrów, o których mowa w art. 14 ust. 2, pkt .1-6 
ustawy.  

 

Rozdział 4 

Warunki i tryb realizacji zadań przez wojewódzkie ochotnicze hufce pracy w zakresie 
kształcenia i wychowania oraz zatrudnienia młodzieży  

 
§ 9. 1. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy umożliwiają uczestnikom uzupełnienie wykształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego lub ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego 
oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych, przez: 

1) kierowanie uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy do szkół i placówek, o 
których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329, z późn. zm.);  

2) kierowanie uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy do instytucji 
szkoleniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy; 

3) kierowanie uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy do pracodawców lub 
zatrudnianie ich w jednostkach wojewódzkich ochotniczych hufców pracy w celu odbycia 
przygotowania zawodowego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;   
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4) prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w warsztatach szkoleniowo-
produkcyjnych funkcjonujących w wojewódzkich ochotniczych hufcach pracy; 

5) prowadzenie kształcenia w formach pozaszkolnych, w szczególności z wykorzystaniem 
modułowych programów szkolenia zawodowego. 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane przez jednostki wojewódzkich ochotniczych 
hufców pracy, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy; 

3. Kierownicy jednostek wojewódzkich ochotniczych hufców pracy, o których mowa w art. 14 ust. 
1 ustawy, są odpowiedzialni za: 

1) jakość kształcenia zawodowego realizowanego w tych jednostkach; 
2) sprawowanie nadzoru nad postępami w nauce uczestników wojewódzkich ochotniczych 

hufców pracy ; 
3) zapewnienie pomocy dydaktycznej uczestnikom wojewódzkich ochotniczych hufców pracy 

mającym trudności w nauce. 

4. Kształcenie uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy jest realizowane z 
uwzględnieniem jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania 
indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. 

5. Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców 
pracy  odbywa się, z uwzględnieniem: 

1) wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy ; 

2) dostępnej oferty kształcenia i szkolenia; 
3) szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia. 

6. Uczestnicy wojewódzkich ochotniczych hufców pracy na każdym etapie kształcenia mogą 
korzystać z informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego, świadczonych przez 
wyspecjalizowane jednostki wojewódzkich ochotniczych hufców pracy . 

 

§ 10. 1. Dyrektorzy wojewódzkich ochotniczych hufców pracy lub upoważnieni przez nich 
kierownicy jednostek wojewódzkich ochotniczych hufców pracy składają wnioski do organów 
prowadzących szkoły i placówki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, mając na względzie  zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc nauki w tych szkołach i 
placówkach.  

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się do dnia 30 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy, w celu umożliwienia organom prowadzącym szkoły i placówki ich realizację.  

3. Dyrektorzy wojewódzkich ochotniczych hufców pracy i kierownicy jednostek wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy współdziałają odpowiednio z kuratorami oświaty, organami 
prowadzącymi szkoły, dyrektorami szkół, pracodawcami i organizacjami pracodawców, a także z 
urzędami pracy, w zakresie organizowania dla uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców 
pracy: 

1) kształcenia ogólnego i zawodowego uczniów; 

2) przygotowania zawodowego pracowników młodocianych; 

3) zajęć praktycznych i praktyk zawodowych;  

4) szkolenia i przekwalifikowania w formach pozaszkolnych; 

5) poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej; 

6) egzaminów potwierdzających uzyskane kwalifikacje zawodowe. 
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Rozdział 5 

Kryteria doboru uczestników jednostek wojewódzkich ochotniczych hufców pracy 
realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży 

 

§ 11. 1. Do jednostek wojewódzkich ochotniczych hufców pracy realizujących zadania w zakresie 
kształcenia i wychowania jest rekrutowana młodzież z rodzin o niskich dochodach lub zagrożoną 
marginalizacją lub wykluczeniem społecznym, która ukończyła 15 lat i nie przekroczyła 18 lat, 
jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków: 

1) nie ukończyła szkoły ponadpodstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po 
ukończeniu tych szkół, 

2) ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły, o której mowa w 
pkt. 1. 

2. Przez rodziny o niskich dochodach należy rozumieć rodziny, w których wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie nie przekracza dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. 

3. Przez młodzież zagrożoną marginalizacją i wykluczeniem społecznym należy rozumieć 
młodzież: 

1) mającą za sobą konflikt z prawem, lub 

2) pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, wchodzących w konflikt z 
prawem, lub 

3) będącą sierotami naturalnymi lub społecznymi. 

 

§ 12. 1. Zgłoszenie osoby do jednostki wojewódzkiego ochotniczego hufca pracy realizującego 
zadania w zakresie kształcenia i wychowania może złożyć: 

1) zainteresowana osoba; 

2) rodzice lub opiekunowie; 

3) szkoła /pedagog szkolny; 

4) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

5) ośrodek pomocy społecznej; 

6) powiatowe centrum pomocy rodzinie; 

7) inne instytucje współpracujące z wojewódzkimi ochotniczymi hufcami pracy, w 
szczególności organy policji, sądy i straż miejska. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie potrzeby objęcia osoby działaniami opiekuńczo-
wychowawczymi.  

3. Osoba  zainteresowana  może być przyjęta do jednostki wojewódzkiego ochotniczego hufca 
pracy po spełnieniu następujących warunków: 

1) złożeniu niezbędnych dokumentów wymaganych przez jednostkę wojewódzkiego 
ochotniczego hufca pracy; 

2) zadeklarowaniu woli pobytu w określonej jednostce wojewódzkich ochotniczych hufców 
pracy; 

3) zadeklarowaniu kontynuowania kształcenia w szkole lub formach pozaszkolnych; 

4) zawarciu z zaproponowanym pracodawcą umowy o prace w celu przygotowania 
zawodowego, w przypadku ukończenia 16 roku życia. 
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Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 13. 1.   Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  

2. Przepisy określone w § 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.  

 

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ  MINISTER PRACY I POLITYKI 

   SPOŁECZNEJ  
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UZASADNIENIE 

 

I. Opis proponowanych regulacji 

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z delegacji zawartej w art. 17a ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2008 r. Nr 69, poz. 
415, z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia...................o zmianie niektórych ustaw w związku ze 
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. 
Nr....,poz.....). 

Projekt rozporządzenia określa szczegółowe zadania realizowane przez wojewódzkie 
ochotnicze hufce pracy w zakresie kształcenia, wychowania i zatrudnienia młodzieży z rodzin o 
niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz warunki i tryb 
ich realizacji, a także kryteria doboru uczestników jednostek, o których mowa w art. 14 ust. 1 
ustawy. 

W szczególności projekt rozporządzenia ustala zakres kompetencji dyrektorów wojewódzkich 
ochotniczych hufców pracy, zarówno w zakresie prowadzenia działalności merytorycznej, jak i 
organizacyjnej, finansowej oraz kadrowej.  

Projekt rozporządzenia określa również szczegółowe zadania w zakresie kształcenia i 
wychowania oraz wspierania zatrudnienia młodzieży realizowane przez wyspecjalizowane 
jednostki wojewódzkich ochotniczych hufców pracy, tj.: centra kształcenia i wychowania, ośrodki 
szkolenia i wychowania, punkty kontaktu z młodzieżą oraz centra aktywizacji młodzieży. W 
projekcie rozporządzenia wyraźnie został zapisany podział jednostek organizacyjnych OHP na dwie 
grupy ściśle ze sobą współpracujące, z których jedna realizuje  zadania w zakresie kształcenia i 
wychowania uczestników wojewódzkich ochotniczych hufców pracy, a druga - zadania w zakresie 
wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu młodzieży potrzebującej pomocy w procesie 
przejścia ze sfery edukacji do sfery pracy. 

Projekt rozporządzenia określa warunki i tryb realizacji przez wojewódzkie ochotnicze hufce 
pracy zadań w zakresie kształcenia i wychowania oraz wspierania zatrudnienia młodzieży, kładąc w 
szczególności nacisk na te elementy, które w zasadniczy sposób rzutują na jakość i efektywność 
działań na rzecz młodzieży. 

W projekcie rozporządzenia sformułowano również kryteria doboru uczestników jednostek 
wojewódzkich ochotniczych hufców pracy realizujących zadania w zakresie kształcenia i 
wychowania młodzieży, aby zapewnić swobodny dostęp do usług opiekuńczo-wychowawczych 
świadczonych przez wojewódzkie ochotnicze hufce pracy tym grupom młodzieży, które w 
szczególności są zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

Proponowane w projekcie rozwiązania organizacyjne uwzględniają fakt, że wojewódzkie 
ochotnicze hufce pracy mieć będą status jednostek organizacyjnych samorządu województwa, 
funkcjonujących jako jednostki budżetowe.  

Projekt rozporządzenia w dużej mierze uwzględnia dotychczasowe rozwiązania merytoryczne 
w zakresie świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych i wspierania zatrudnienia młodzieży 
przez Ochotnicze Hufce Pracy, dostosowując je do nowych wymogów wynikających z 
decentralizacji zarządzania jednostkami świadczącymi te usługi, zgodnie ze zmianami 
wprowadzonymi ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji 
i podziale zadań administracji publicznej w województwie. 
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I. Ocena przewidywanych skutków społeczno – gospodarczych wynikających z projektu 
rozporządzenia (OSR) 

 

1. Podmioty objęte rozporządzeniem 
 

Przepisy rozporządzenia będą dotyczyć pracowników i uczestników wojewódzkich ochotniczych 
hufców pracy, a także innych grup młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub zagrozonej 
marginalizacja i wykluczeniem społecznym, korzystającej z usług świadczonych przez jednostki 
wojewódzkich ochotniczych hufców pracy. 
 

2. Wpływ projektu na: 
 

a) sektor finansów publicznych w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu 
terytorialnego: 

 
projekt rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, gdyż skutki finansowe spowodują zmiany wprowadzone w 
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2008 
r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) zmienionej ustawą z dnia...................o zmianie niektórych ustaw w 
związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. 
U. Nr....,poz.....). 

 
b) rynek pracy: 

 
oczekuje się, iż projekt rozporządzenia przyniesie pozytywne skutki dla regionalnego i 
lokalnego rynku pracy, gdyż proponowane rozwiązania organizacyjne zapewnią młodzieży z 
rodzin o niskich dochodach lub zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznych 
kompleksową pomoc w uzupełnieniu wykształcenia ogólnego, zdobyciu kwalifikacji 
zawodowych i znalezieniu pracy. Uczestnicy wojewódzkich ochotniczych hufców pracy będą 
zdobywać kwalifikacje zawodowe przede wszystkim w charakterze młodocianego pracownika, 
realizując program praktycznej nauki zawodu lub program przyuczenia do wykonywania pracy i 
jednocześnie będą uzupełniać wykształcenie w szkołach dla dorosłych lub formach 
pozaszkolnych. Wojewódzkie ochotnicze hufce pracy zapewnią też wsparcie w uzyskaniu 
zatrudnienia szerszej grupie młodzieży,  głównie poprzez świadczenie usług w zakresie 
pośrednictwa pracy, indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz planowania 
kariery zawodowej, w szczególności przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych form 
organizacyjnych, tj. mobilnych centrów informacji zawodowej i młodzieżowych centrów 
kariery. 

 
c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: 

 
projekt rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki 

 
d) sytuację i rozwój regionalny: 

 
projekt rozporządzenia wpłynie na rozwój regionalny, ponieważ ułatwi władzom regionalnym i 
lokalnym prowadzenie polityki wobec młodzieży i organizowanie pomocy dla młodzieży 
pochodzącej z rodzin o niskich dochodach i zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym. Intensyfikacja działań w tym zakresie przyczyni się do wzrostu aspiracji 
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edukacyjnych i szans tej młodzieży na rozwijanie własnej kariery zawodowej, co w 
konsekwencji mieć będzie pozytywny wpływ na rozwój zasobów ludzkich w regionach. 

 
3. Konsultacje społeczne 

 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania następującym partnerom 
społecznym: 

1) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,  
2) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”,  
3) Business Centre Club,  
4) Krajowa Izba Gospodarcza,  
5) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,  
6) Konfederacja Pracodawców Polskich,  
7) Związek Rzemiosła Polskiego,  
8) Forum Związków Zawodowych.  

 
II. Wstępna opinia zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 
 
Przedmiot regulacji projektu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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