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S owo wst pne 
 
 
 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnie-
niu socjalnym wesz a w ycie 14 sierpnia 2003 r. 
wprowadzaj c do obrotu prawnego centra integra-
cji spo ecznej, kluby integracji spo ecznej oraz insty-
tucj  zatrudnienia wspieranego.  

Instrumenty te okaza y si  bardzo pomocne ja-
ko narz dzie wspierania osób wykluczonych spo ecz- 
nie w ich ró norodnych problemach, przede wszyst-
kim zawodowych, ale tak e bardziej osobistych – 
spo ecznych i rodzinnych. Na podstawie przepisów 
ustawy realizowana jest wszak nie tylko reintegracja 
zawodowa, ale tak e spo eczna. Ju  samo nazewnic-
two zastosowane przez ustawodawc  – centra inte-
gracji spo ecznej, kluby integracji spo ecznej – podkre la wag  tego typu reintegracji. 

Jest bowiem oczywistym, e bez cho by dostatecznego funkcjonowania w po-
zazawodowych rolach spo ecznych – w rodzinie, najbli szym i nieco dalszym oto-
czeniu, trudno o atwe odnajdywanie si  na wymagaj cym runku pracy. Kompeten-
cje spo eczne z regu y wzmacniaj  te zawodowe i odwrotnie. Praca niejednokrotnie 
daje osobie wykluczonej nie tylko zarobek, ale tak e poczucie wp ywu na w asne 
ycie, poczucie samodzielno ci i bycia potrzebnym, satysfakcj  z zapewniania bytu 

materialnego sobie i bliskim. Brak mo liwo ci podj cia pracy odbiera te korzy ci, na 
czym cz sto cierpi  inne sfery ycia. Z drugiej strony, ró norodne problemy w yciu 
osobistym cz sto negatywnie wp ywaj  na mo liwo  podj cia pracy, czy to obiek-
tywn  (np. niepe nosprawno  wykluczaj ca wykonywanie czynno ci wymaganych 
w wielu miejscach pracy), czy te  w sferze motywacji (brak wiary w siebie, brak 
wiary w sens szukania czy podj cia zatrudnienia, zdobywania kompetencji). Cele 
ustawy przez wskazywanie konieczno ci prowadzenia obu typów reintegracji zmie-
rzaj  do ca o ciowego spojrzenia na osoby, którym osi gniecie tak wa nej yciowo 
kwestii, jak podj cie zatrudnienia przychodzi najtrudniej.  

Wed ug danych z 
, na koniec 

2017 r. w Polsce aktywnie dzia a o 166 centrów integracji spo ecznej. Cho  liczba 
ta mo e nie wydawa  si  bardzo du a, to nale y podkre li , e prowadzi y one 
zaj cia dla blisko 11,5 tys. osób z grup wykluczonych spo ecznie. Prawie po ow  
uczestników stanowi y osoby bezrobotne, w dalszej kolejno ci niepracuj ce oso-
by niepe nosprawne oraz uzale nieni od alkoholu. Ponad 70% CIS prowadzonych 
jest przez podmioty ekonomii spo ecznej – g ównie stowarzyszenia i fundacje. Je li 
chodzi o kluby integracji spo ecznej, to na koniec 2017 r. w Polsce dzia a o ich 219. 
W zdecydowanej wi kszo ci prowadzone by y przez jednostki samorz du terytorial-
nego lub podleg e im jednostki organizacyjne, np. instytucje pomocy spo ecznej. 
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Nieco ponad jedna czwarta klubów prowadzona by a przez podmioty ekonomii 
spo ecznej. 

Podczas kilkunastu lat obowi zywania, ustawa o zatrudnieniu socjalnym pod-
dawana by a licznym nowelizacjom, zarówno dotycz cym g ównie jej tekstu, jak  
i dokonywanych przy okazji zmian w innych aktach prawnych. cznie by o ich 19. 
To niema o zwa ywszy na stosunkowo niewielk  obj to  aktu prawnego. 

Liczne zmiany z jednej strony wiadcz , o tym, e ustawa cieszy si  nieustan-
nym zainteresowaniem oraz, e na ró nych poziomach pojawiaj  si  i s  wdra ane 
postulaty udoskonalania wprowadzonych ni  instrumentów. Nie mia oby to miej-
sca, gdyby nie by y one przez praktyków uwa ane za wa ne narz dzia prowadzenia 
polityki spo ecznej. 

Z drugiej jednak strony, zmiany te, nanosz c kolejne warstwy tekstu na pier-
wotne brzmienie ustawy, jak si  to zwykle dzieje, coraz bardziej os abia y spójno  
tekstu prawnego. Z tego powodu, a tak e z uwagi na szeroki zasi g oddzia ywania 
ustawy (dotyczy ona przecie  szerokiego grona adresatów: podmioty ekonomii spo-
ecznej, jednostki samorz du terytorialnego, wojewodowie, wreszcie osoby wyklu-

czone) do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej trafia wiele pyta  o pra-
wid ow  interpretacj  poszczególnych przepisów ustawy.  

W 2007 r. ówczesne Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej wyda o „Komen-
tarz do nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 115, poz. 793) oraz 
dobre praktyki zatrudnienia socjalnego”. Omawiaj c obszern  nowelizacj  wpro-
wadzon  ustaw  z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjal-
nym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, publikacja ta stanowi a przez szereg 
lat istotne dla praktyków ród o wskazówek dotycz cych stosowania ustawy. 

Od tego czasu min o kilkana cie lat i pomimo, e ustawa cieszy si  du ym za-
interesowaniem szerokiego grona adresatów, nie doczeka a si  dot d komentarza 
prawniczego po wi conego jej w ca o ci.  Z do wiadcze  Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Spo ecznej wynika, e zapotrzebowanie na przybli anie norm ustawy 
istnieje zarówno po stronie sektora samorz dowego jak i sektora ekonomii spo-
ecznej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym jest wszak e jedn  z tych regulacji, które 

nakre laj  ramy mi dzysektorowej wspó pracy, która w wielu przypadkach, daj c 
efekt synergii, pozwala z jednej strony solidnie, a z drugiej elastycznie i z doz  nie-
zb dnej innowacji, rozwi zywa  ludzkie problemy. 

Niniejsze opracowanie ma za zadanie wyj  naprzeciw potrzebom praktyków, któ-
rzy poszukuj  wskazówek interpretacyjnych w swojej codziennej pracy, daj c im kom-
pendium wyk adni aktualnych przepisów ustawy. Publikacja mo e tak e przybli y  pro-
blematyk  zatrudnienia socjalnego wszystkim zainteresowanym tym tematem.  
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Wykaz skrótów u ytych w komentarzu 
 
 
 
 

CIS – Centrum Integracji Spo ecznej 
CUS – Centrum Us ug Spo ecznych  
IPZS – Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 
Jst – Jednostka samorz du terytorialnego 
KIS – Klub Integracji Spo ecznej 
Kp – Kodeks pracy 
Kpa – Kodeks post powania administracyjnego 
Kpc – Kodeks post powania cywilnego 
PAI – Program Aktywizacja i Integracja 
PUP – Powiatowy Urz d Pracy 
Ufp – ustawa o finansach publicznych 
Uodppiow – Ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 
Kpc – Kodeks post powania cywilnego 
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Ustawa  
o zatrudnieniu socjalnym 

z dnia 13 czerwca 2003 r.  
(Dz.U. Nr 122, poz. 1143) 

 
tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2019 r.  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 217) 
 
 

ROZDZIA  1.  
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Art. 1. 1. Ustawa okre la zasady zatrudnienia socjalnego. 
2.  Przepisy ustawy stosuje si  w szczególno ci do: 
1) bezdomnych realizuj cych indywidualny program wychodzenia z bezdom- 

no ci, w rozumieniu przepisów o pomocy spo ecznej; 
2) uzale nionych od alkoholu; 
3) uzale nionych od narkotyków lub innych rodków odurzaj cych; 
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicz- 

nego; 
5) d ugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy; 
6) zwalnianych z zak adów karnych, maj cych trudno ci w integracji ze rodowi-

skiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo ecznej; 
7) uchod ców realizuj cych indywidualny program integracji, w rozumieniu przepi-

sów o pomocy spo ecznej; 
8) osób niepe nosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych 
– którzy podlegaj  wykluczeniu spo ecznemu i ze wzgl du na swoj  sytuacj  yciow  
nie s  w stanie w asnym staraniem zaspokoi  swoich podstawowych potrzeb ycio-
wych i znajduj  si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo oraz uniemo liwiaj cej lub ograni-
czaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecznym i rodzinnym. 

3. Przepisów ustawy nie stosuje si  do osób wymienionych w ust. 2, które maj  
prawo do: 

1) zasi ku dla bezrobotnych; 
2) zasi ku przedemerytalnego; 
3) wiadczenia przedemerytalnego; 
4)  
5) renty strukturalnej; 
6) renty z tytu u niezdolno ci do pracy; 
7) emerytury; 
8) nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego. 
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4. Zadania okre lone w ustawie realizowane s  poprzez zatrudnienie socjalne, 
przez co nale y rozumie  zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, mo liwo ci 
uczestnictwa w zaj ciach prowadzonych przez centra integracji spo ecznej, kluby 
integracji spo ecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa w art. 2 pkt 8. 

5. 
 

Zakres podmiotowy ustawy 
Przepis ust. 1 okre la zakres podmiotowy ustawy poprzez wyznaczenie katalogu 

osób, do których zastosowanie maj  przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ko-
mentowany akt prawny stosuje si , zatem w szczególno ci do:  

1. bezdomnych realizuj cych indywidualny program wychodzenia z bezdomno-
ci, w rozumieniu przepisów o pomocy spo ecznej; 

2. uzale nionych od alkoholu; 
3. uzale nionych od narkotyków lub innych rodków odurzaj cych; 
4. chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicz-

nego tj. wykazuj cych zaburzenia psychotyczne; 
5. d ugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, tj. bezrobotnych pozostaj cych w rejestrze powiatowego 
urz du pracy cznie przez okres ponad 12 miesi cy w okresie ostatnich 2 lat,  
z wy czeniem okresów odbywania sta u i przygotowania zawodowego doros ych; 

6. zwalnianych z zak adów karnych, maj cych trudno ci w integracji ze rodo-
wiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo ecznej, tj. maj cych trudno ci  
z przystosowaniem do ycia; 

7. uchod ców realizuj cych indywidualny program integracji, w rozumieniu 
przepisów o pomocy spo ecznej; 

8. osób niepe nosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych, tj. osób z trwa  lub okre-
sow  niezdolno ci  do wype niania ról spo ecznych z powodu sta ego lub d ugo-
trwa ego naruszenia sprawno ci organizmu, w szczególno ci powoduj c  niezdol-
no  do pracy 
– którzy podlegaj  wykluczeniu spo ecznemu i ze wzgl du na swoj  sytuacj  ycio-
w  nie s  w stanie w asnym staraniem zaspokoi  swoich podstawowych potrzeb 
yciowych i znajduj  si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo oraz uniemo liwiaj cej 

lub ograniczaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecznym i rodzinnym. 
Jak wynika z powy szego wyliczenia, przepisy ustawy skierowane s  do osób, 

które s  najbardziej zagro one wykluczeniem spo ecznym i ze wzgl du na swoj  
sytuacj  yciow  nie s  w stanie samodzielnie zaspokoi  swoich podstawowych 
potrzeb. Dodatkowo, osoby te znajduj  si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo oraz 
uniemo liwiaj cej lub ograniczaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecz-
nym i rodzinnym. Pomoc adresowana jest, zatem w szczególno ci do: bezdomnych, 
d ugotrwale bezrobotnych, uzale nionych od alkoholu, narkotyków, chorych psy-
chicznie, by ych wi niów, uchod ców czy osób niepe nosprawnych. Osoby te, nie-
posiadaj ce prawa do wiadcze  wymienionych w art. 1 ust. 3 ustawy, kierowane 
s  do CIS na w asny wniosek lub na wniosek ró nych instytucji, tj. jednostek organi-
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zacyjnych pomocy spo ecznej, powiatowych urz dów pracy, organizacji pozarz -
dowych. Nast pnie wniosek opiniowany jest przez pracownika socjalnego o rodka 
pomocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia si  o rodka pomocy spo ecznej 
w centrum us ug spo ecznych przez pracownika tego centrum1, w a ciwego dla 
miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej. Wydanie opinii pracownik so-
cjalny poprzedza przeprowadzeniem wywiadu rodowiskowego. 

Katalog podmiotowy zawarty w art. 1 ust. 2 ustawy bez w tpienia posiada ce-
chy katalogu otwartego, o czym wiadczy u ycie przez ustawodawc  sformu owa-
nia: „w szczególno ci”. Grupa podmiotów zosta a wskazana w art. 1 ust. 2 ustawy  
w sposób przyk adowy i nie wyczerpuje sytuacji, które powoduj  uznanie danej 
osoby za podlegaj c  wykluczeniu spo ecznemu. Otwarty katalog osób, do których 
stosuje si  przepisy ustawy s u y równie  dodatkowemu obja nieniu tre ci wspól-
nych przes anek, jakie spe nia  maj  osoby fizyczne, aby mo na je by o uzna  za 
spe niaj ce kryteria art. 1 ust. 2 ustawy.2 

Niezale nie od tego, czy s  to osoby spe niaj ce formalne wymogi wymienione 
w pkt 1–8 ww. przepisu, to zawsze nale y bada  czne wyst powanie nast puj -
cych okoliczno ci:  

1. podleganie wykluczeniu spo ecznemu; 
2. niemo no  zaspokojenia w asnym staraniem swoich podstawowych potrzeb 

yciowych; 
3. znajdowanie si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo oraz uniemo liwiaj cej lub 

ograniczaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecznym i rodzinnym. 
W polskim porz dku prawnym brak jest legalnej definicji ubóstwa. O rodki po-

mocy spo ecznej/CUS kieruj  si  wówczas kryterium dochodowym do otrzymania 
wiadcze  pieni nych z pomocy spo ecznej. 

Dlatego te , o rodek pomocy spo ecznej/CUS, opiniuj c wniosek o skierowanie 
osoby do uczestnictwa w zaj ciach prowadzonych przez CIS, ka dorazowo wnikli-
wie bada okoliczno ci konkretnej sprawy oraz wyst pienie przes anek, o których 
mowa w at. 1 ust. 2 wiadcz cych o zagro eniu wykluczeniem spo ecznym i na tej 
podstawie mo e skierowa  do CIS równie  osoby spoza katalogu wymienionego  
w ust. 2 pkt 1–8 np. osoby opuszczaj ce piecz  zast pcz , osoby uzale nione od 
hazardu czy osoby wspó uzale nione. 

 
Art. 2. Ilekro  w ustawie jest mowa o: 
1) dotacji – oznacza to dotacj  w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 
1a) absolwencie centrum integracji spo ecznej – oznacza to osob , która przez 

okres nie krótszy ni  6 miesi cy uczestniczy a w zaj ciach w centrum integracji spo-

                                                            
1  W zwi zku z inicjatyw  ustawodawcz  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 stycznia 

2020 r. wesz a w ycie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez cen-
trum us ug spo ecznych (Dz.U. poz. 1818), która umo liwia utworzenie przez gmin  wyspecjalizo-
wanej jednostki organizacyjnej – centrum us ug spo ecznych (CUS). 

2  Por. M. Zieli ski, „Wyk adnia prawa. Zasady – regu y – wskazówki”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis 
Nexis, Warszawa 2008, str. 213–214. 
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ecznej i otrzyma a za wiadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest 
absolwentem centrum integracji spo ecznej przez okres 6 miesi cy od dnia zako -
czenia zaj  w centrum integracji spo ecznej; 

1b)  absolwencie klubu integracji spo ecznej – oznacza to osob , która uczestni-
czy a w klubie integracji spo ecznej przez okres nie krótszy ni  6 miesi cy, posiada 
wa ne za wiadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowa a postano-
wienia kontraktu socjalnego; 

2) organizacjach pozarz dowych – oznacza to organizacje pozarz dowe w rozu-
mieniu przepisów o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie dzia aj ce na 
rzecz osób, o których mowa w art. 1, z wy czeniem partii politycznych, zwi zków 
zawodowych, organizacji pracodawców, samorz dów zawodowych oraz fundacji 
utworzonych przez partie; 

3) przeci tnym wynagrodzeniu – oznacza to przeci tne miesi czne wynagrodze-
nie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia nast pne-
go miesi ca po og oszeniu przez Prezesa G ównego Urz du Statystycznego w Dzien-
niku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”; 

4) reintegracji spo ecznej – oznacza to dzia ania, w tym równie  o charakter- 
rze samopomocowym, maj ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczest-
nicz cej w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej, klubie integracji spo ecznej  
lub zatrudnionej u pracodawcy, umiej tno ci uczestniczenia w yciu spo ecz- 
no ci lokalnej i pe nienia ról spo ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub po- 
bytu; 

5) reintegracji zawodowej – oznacza to dzia ania maj ce na celu odbudowanie  
i podtrzymanie u osoby uczestnicz cej w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej  
i klubie integracji spo ecznej zdolno ci do samodzielnego wiadczenia pracy na rynku 
pracy; 

6) wiadczeniu integracyjnym – oznacza to wiadczenie pieni ne wyp acane 
uczestnikowi centrum integracji spo ecznej w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego; 

7) uczestniku – oznacza to osob  uczestnicz c  w zaj ciach w centrum integracji 
spo ecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego; 

8) zatrudnieniu wspieranym – oznacza to udzielanie wsparcia o charakterze do-
radczym i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu aktywno ci 
zawodowej umo liwiaj cej podj cie zatrudnienia, prac spo ecznie u ytecznych  
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za o e-
nie lub przyst pienie do spó dzielni socjalnej lub podj cie dzia alno ci gospodarczej; 

9) zasi ku dla bezrobotnych – oznacza to zasi ek dla bezrobotnych, o którym mowa 
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z pó n. zm.1)). 

 
1. Dotacja 
Jak wynika z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 869) dotacjami s  podlegaj ce szczególnym zasadom rozlicza-
nia rodki z bud etu pa stwa, bud etu jednostek samorz du terytorialnego oraz  
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z pa stwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, 
odr bnych ustaw lub umów mi dzynarodowych, na finansowanie lub dofinanso-
wanie realizacji zada  publicznych. 

Wyró nia si  trzy rodzaje dotacji: dotacje celowe (art. 127 Ufp), dotacje 
przedmiotowe (art. 130 Ufp) oraz dotacje podmiotowe (art. 131 Ufp). Na gruncie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym poj cie dotacji bez adnych dodatkowych okre-
le  oznacza ka dy z powy szych rodzajów dotacji.  

Ka da dotacja musi mie  podstaw  w przepisie materialnym ustawy lub umowy 
mi dzynarodowej, okre laj cym przeznaczenie tych rodków. Przepisy te okre laj  
przeznaczenie dotacji oraz podmioty uprawnione do ich uzyskiwania. Nie ka dy 
przewidziany prawem rodzaj dotacji b dzie przys ugiwa  CIS lub KIS, czy te , precy-
zyjniej rzecz ujmuj c, podmiotom je prowadz cym. Ustawa wyra nie przewiduje 
zastrze one dla CIS udzielanie dotacji na pierwsze wyposa enie oraz dotacji na 
dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy (art. 8). Niew tpliwie podmioty pro-
wadz ce CIS i KIS mog  ubiega  si  równie  o dotacje celowe przyznawane na za-
sadach ogólnych na realizacj  zada  publicznych w tych placówkach. 

 
2. Absolwent Centrum Integracji Spo ecznej  
Absolwentem CIS jest osoba, która przez okres nie krótszy ni  6 miesi cy 

uczestniczy a w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej i otrzyma a za wiadcze-
nie potwierdzaj ce uczestnictwo w zaj ciach i umiej tno ci nabyte w ramach rein-
tegracji zawodowej i spo ecznej. Nale y pami ta , e zgodnie z przepisami osoba ta 
uwa ana jest za absolwenta CIS jedynie przez okres 6 miesi cy od dnia zako czenia 
zaj  w centrum integracji spo ecznej. Oznacza to, e po up ywie tego okresu mo e 
by  traktowana jakby nigdy nie korzysta a z zaj  w Centrum. 

 
3. Absolwent Klubu Integracji Spo ecznej 
Poj cie „absolwent klubu integracji spo ecznej” oznacza osob , która uczestni-

czy a w klubie integracji spo ecznej przez okres nie krótszy ni  6 miesi cy, posiada 
wa ne za wiadczenie o zako czeniu uczestnictwa w KIS wydane przez podmiot pro-
wadz cy klub oraz zrealizowa a postanowienia kontraktu socjalnego. Ustawa nie 
okre la jednak okresu wa no ci za wiadczenia, o którym mowa w tym przepisie. 

 
4. Organizacja pozarz dowa 
Warto zwróci  uwag  na ró nic  pomi dzy sposobem zdefiniowania organizacji 

pozarz dowej na gruncie omawianej ustawy oraz podstawowego aktu reguluj cego 
wspó prac  mi dzy sektorem publicznym oraz pozarz dowym, tj. ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 688). W my l art. 3 ust. 2 Uodppiow, organizacjami pozarz dowymi 
s  „nieb d ce jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy  
o finansach publicznych lub przedsi biorstwami, instytutami badawczymi, bankami 
i spó kami prawa handlowego b d cymi pa stwowymi lub samorz dowymi oso-
bami prawnymi, niedzia aj ce w celu osi gni cia zysku osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, którym odr bna ustawa przy-
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znaje zdolno  prawn , w tym fundacje i stowarzyszenia”. Uodppiow w art. 3 ust. 4 
wy cza spod stosowania przepisów dotycz cych dzia alno ci po ytku publicznego 
(w tym zlecania zada  publicznych) takie organizacje jak: partie polityczne (oraz  
europejskie partie polityczne), zwi zki zawodowe, organizacje pracodawców, samo-
rz dy zawodowe, fundacje utworzone przez partie polityczne oraz europejskie fun-
dacje polityczne. W praktyce podmioty te, mimo e mog  spe nia  definicj  organiza-
cji pozarz dowej na gruncie Uodppiow, nie korzystaj  z najistotniejszych instrumen-
tów tej ustawy. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym natomiast w ogóle wy cza zbli ony 
charakterem kr g podmiotów z zakresu definicyjnego poj cia „organizacja pozarz -
dowa”. Partie polityczne, zwi zki zawodowe, organizacje pracodawców, samorz dy 
zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie w ogóle nie s  organizacjami poza-
rz dowymi w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Nale y tak e zauwa y , 
e ustawa ta odnosi si  jedynie do organizacji pozarz dowych dzia aj cych na rzecz 

osób, o których mowa w art. 1. Zatem równie  organizacje o innych celach statuto-
wych (np. ekologiczne, zajmuj ce si  promocj  turystyki itp.) nie s  uwa ane za orga-
nizacje pozarz dowe w rozumieniu komentowanego przepisu. 

 
5. Reintegracja spo eczna i zawodowa 
Komentowana ustawa wprowadzi a do porz dku prawnego definicj  reintegra-

cji spo ecznej i zawodowej. Mianem reintegracji zawodowej okre la si  dzia ania 
maj ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestnicz cej w zaj ciach  
w centrum integracji spo ecznej i klubie integracji spo ecznej zdolno ci do samo-
dzielnego wiadczenia pracy na rynku pracy. Przez reintegracj  spo eczn  rozumie 
si  natomiast dzia ania, w tym równie  o charakterze samopomocowym, maj ce na 
celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestnicz cej w zaj ciach w centrum 
integracji spo ecznej, klubie integracji spo ecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, 
umiej tno ci uczestniczenia w yciu spo eczno ci lokalnej i pe nienia ról spo ecz-
nych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.   

W lad za komentowan  ustaw  poj cia te zosta y wpisane do szeregu innych 
aktów prawnych.3 W wi kszo ci przypadków przepisy te b d  to wprost odwo uj  
si  do definicji obowi zuj cych na gruncie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, b d  
te  u ywaj  tych poj  w to samym znaczeniu. Jedynie ustawa o spó dzielniach 
socjalnych wprowadza odr bne (cho  zbli one) definicje obu typów reintegracji, 
wskazuj c, e reintegracj  spo eczn  s  dzia ania „maj ce na celu odbudowanie  
i podtrzymanie umiej tno ci uczestniczenia w yciu spo eczno ci lokalnej i pe nie-

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

z 2019 r. poz. 1482) – art. 62a; ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 869) – art. 14 ust. 7a; ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó dzielniach socjalnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1205) – art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2; ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo-
ecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507) – art. 21a; ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r o dzia alno ci  

po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) – art. 4 ust. 1 pkt 2; ustawa z dnia 
26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 2277) – art. 21 ust. 1 pkt 10; ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu nar-
komanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852) – art. 4 pkt 23. 
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nia ról spo ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu”, za  reintegracj  
zawodow  – dzia ania „maj ce na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolno ci do 
samodzielnego wiadczenia pracy na rynku pracy”. 

Zarówno reintegracj  spo eczn , jak i zawodow  definiuje si  na gruncie obo-
wiazuj cych przepisów poprzez wskazywanie celów tych dzia a .4 Sprzyja to uzna-
waniu za reintegracj  szerokiego spektrum potencjalnych dzia a  faktycznych, któ-
re mog  prowadzi  do osi gania wyznaczonych przez ustawodawc  efektów. cis e 
wyznaczenie katalogu dzia a  reintegracyjnych nie pozawala oby na indywidualiza-
cj  doboru sposobów dzia ania do potrzeb poszczególnych podopiecznych.  

 
6. wiadczenie integracyjne 

wiadczenie integracyjne  to wiadczenie pieni ne wyp acane przez urz dy 
pracy ze rodków Funduszu Pracy uczestnikowi CIS w ramach indywidualnego pro-
gramu zatrudnienia socjalnego. Jego wysoko  i zasady wyp acania okre la art. 15 
komentowanej ustawy. 

 
7. Uczestnik  
Jak wynika z definicji zamieszczonej w s owniczku zawartym w art. 2 poj cie 

„uczestnik” oznacza osob  uczestnicz c  w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej 
w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. Jednocze nie ustawa 
pos uguje si  tym terminem niekonsekwentnie, bowiem art. 18 ust. 5 ustawy, stano-
wi cy, e „okres uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest ustalany indywidual-
nie z ka dym z uczestników” dotyczy niew tpliwe osób, które bior  udzia  w zaj ciach 
w klubie integracji spo ecznej, nie za  w centrum integracji spo ecznej. 

 
8. Zatrudnienie wspierane  
Zatrudnienie wspierane to udzielanie wsparcia o charakterze doradczym  

i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu aktywno ci zawodowej 
umo liwiaj cej podj cie zatrudnienia, prac spo ecznie u ytecznych w rozumieniu 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za o enie lub przy-
st pienie do spó dzielni socjalnej lub podj cie dzia alno ci gospodarczej. Szerzej na 
ten temat w komentarzu  do art. 15b. 

 
9. Zasi ek dla bezrobotnych  
Zasi ek dla bezrobotnych oznacza na gruncie komentowanej ustawy zasi ek dla 

bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482), 
a wi c jedynie ten zasi ek, który pobierany jest w okresie pierwszych 90 dni posiada-

                                                            
4  R. Szarfenberg, „Reintegracja spo eczna w spó dzielczo ci socjalnej: poj cia i pomiar – eksperty-

za”, 2015 r. , http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/ss_ekspertyza2.pdf , dost p. 4.10.2019 r. str. 5 oraz 
R. Szarfenberg, „Ekspertyza zawieraj ca zestawienie porównuj ce ró ne rozwi zania w zakresie 
przyj tych poj  reintegracji spo ecznej i zawodowej, integracji spo ecznej i zawodowej oraz  
rehabilitacji spo ecznej i zawodowej, proponowane warianty oraz rekomendacje do dalszych prac 
legislacyjnych i programowych“, 2018, niepublikowana, str. 7–9. 
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nia prawa do zasi ku, tj. od dnia zarejestrowania si  w powiatowym urz dzie pracy. 
Fakt pobierania przez bezrobotnego zasi ku dla bezrobotnych po tym okresie (a wi c 
zasi ku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, pobieranym w ni szej ni  pierwotna wysoko ci) nie ma zatem 
znaczenia dla stosowania przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.  

 
 

Rozdzia  2.  
Zasady tworzenia centrum integracji spo ecznej 

 
Art. 3. 1. Centrum integracji spo ecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reinte-

gracj  zawodow  i spo eczn  przez nast puj ce us ugi: 
1) kszta cenie umiej tno ci pozwalaj cych na pe nienie ról spo ecznych i osi ganie 

pozycji spo ecznych dost pnych osobom niepodlegaj cym wykluczeniu spo ecznemu; 
2) nabywanie umiej tno ci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwali-

fikowanie lub podwy szanie kwalifikacji zawodowych; 
3) nauk  planowania ycia i zaspokajania potrzeb w asnym staraniem, zw aszcza 

przez mo liwo  osi gni cia w asnych dochodów przez zatrudnienie lub dzia alno  
gospodarcz ; 

4) uczenie umiej tno ci racjonalnego gospodarowania posiadanymi rodkami 
pieni nymi. 

2. Centrum, na zasadach okre lonych w ustawie, mo e by  tworzone przez: 
1) jednostk  samorz du terytorialnego w formie:  

a) jednostki bud etowej,  
b) samorz dowego zak adu bud etowego; 

2) organizacj  pozarz dow ; 
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 
650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37), z zastrze eniem, e w przypadku spó dzielni 
socjalnych Centrum mog  tworzy  spó dzielnie zak adane przez podmioty, o których 
mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó dzielniach so-
cjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1205) 
– zwane dalej „instytucjami tworz cymi”. 

3.  
4. Centrum utworzone przez organizacj  pozarz dow  dzia a w formie jednostki 

wyodr bnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniaj cy nale yt  identyfika-
cj  pod wzgl dem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umo liwiaj cym okre lenie 
przychodów, kosztów i wyników, z uwzgl dnieniem przepisów o rachunkowo ci. 

 
1. Formy reintegracji zawodowej i spo ecznej 
Zgodnie z definicj  reintegracji zawodowej wskazan  w art. 2 pkt 4, oznacza 

ona dzia ania maj ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestnicz cej 
w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej i klubie integracji spo ecznej zdolno ci 
do samodzielnego wiadczenia pracy na rynku pracy. Reintegracj  spo eczn  s  za , 
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w my l art. 2 pkt 5, dzia ania maj ce na celu odbudowanie i podtrzymanie umiej t-
no ci uczestniczenia w yciu spo eczno ci lokalnej i pe nienia ról spo ecznych  
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. 

Art. 3 ust. 1 doprecyzowuje, jakie formy reintegracji maj  by  wykonywane  
w CIS. Katalog tych form zosta  skonstruowany jako zamkni ty. Jednocze nie us ugi 
te, (podobnie jak sama reintegracja), zosta y wyró nione w zasadzie przez pryzmat 
celów, którym maj  one odpowiada , a nie przez szczegó owe okre lenie dzia a , 
jakie CIS ma podejmowa  wobec swoich uczestników. Pozwala to na relatywnie 
du  swobod  CIS w doborze metod rozwijania umiej tno ci i kompetencji wymie-
nionych w art. 3 ust. 1 pkt 1–4. Ustawodawca wyszed  bowiem z za o enia, e dzia-
ania te powinny by  dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników. St d 

te  formalnie zamkni ty katalog w praktyce otwiera si  na wszelkie us ugi, które 
pozwalaj  naby  i rozwija  umiej tno ci i kompetencje wymienione w przepisie. 

 
2. Instytucje tworz ce CIS 
Centrum mo e by  tworzone przez wybrane podmioty sektora publicznego (sa-

morz dowego) oraz obywatelskiego (pozarz dowego). Katalog podmiotów upraw-
nionych do prowadzenia CIS jest zamkni ty. W pierwszej grupie znalaz y si  jednostki 
samorz du terytorialnego, a wi c gminy, powiaty, samorz d województwa (cho   
w praktyce centra s  tworzone g ównie przez gminy). W drugiej grupie za : organiza-
cje pozarz dowe (w rozumieniu art. 2 pkt 2 komentowanej ustawy) oraz podmioty,  
o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego  
i o wolontariacie (osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na podstawie 
przepisów o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz spó dzielnie socjalne). Ustawa zastrzega, e je li chodzi o spó dzielnie socjalne, 
to centra mog  tworzy  spó dzielnie zak adane przez podmioty, o których mowa  
w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó dzielniach socjalnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1205). Chodzi o organizacje pozarz dowe w rozumieniu przepi-
sów o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorz du tery-
torialnego oraz ko cielne osoby prawne. Nie ka da spó dzielnia socjalna ma zatem 
prawo za o y  CIS, a jedynie spó dzielnia socjalna osób prawnych. 

Warto zwróci  uwag  na ewolucj  katalogu instytucji tworz cych CIS. Pocz t-
kowo spo ród podmiotów niepublicznych tylko organizacje posiadaj ce status po-
ytku publicznego by y uprawnione do zak adania centrów. Nast pnie w 2004 r. 

otwarto t  mo liwo  dla pozosta ych organizacji pozarz dowych.5 Spó dzielnie 
socjalne, cho  tylko wybrane, wpisano do katalogu uprawnionych podmiotów do-
piero w roku 2011.6 Równie  CIS samorz dowe mog y by  a  do 2010 r. tworzone 
jedynie na poziomie gminnym.7 
  

                                                            
5  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, 

poz. 1001). 
6  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1211). 
7  Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 1020). 
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3. Formy organizacyjne CIS  
Typ instytucji tworz cej determinuje form  organizacyjn  centrum integracji 

spo ecznej. Jednostka samorz du terytorialnego powo uj c Centrum okre la jego sta- 
tut zawieraj cy zasady funkcjonowania CIS, a nast pnie rada gminy/miasta/powiatu 
podejmuje uchwa  o powo aniu jednostki organizacyjnej. Jednostki samorz du 
terytorialnego powo uj c centra maj  do wyboru form  jednostki bud etowej lub 
samorz dowego zak adu bud etowego. Jednostkami bud etowymi, zgodnie z art. 11 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych s  jednostki organi-
zacyjne sektora finansów publicznych nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, czyli  
w stosunkach cywilnoprawnych dzia aj  w imieniu i na rzecz w a ciwej Jst. Pokry-
waj  one swoje wydatki bezpo rednio z bud etu, a pobrane dochody odprowadza-
j  na rachunek bud etu jednostki samorz du terytorialnego. 

Zgodnie z art. 14 pkt 7a ustawy o finansach publicznych, zadania w asne samo-
rz du w zakresie m.in. reintegracji zawodowej i spo ecznej mog  by  wykonywane 
przez samorz dowe zak ady bud etowe, które odp atnie wykonuj  zadania pokry-
waj c koszty swojej dzia alno ci z przychodów w asnych. Ustawa o finansach pu-
blicznych dopuszcza, aby zak ady otrzymywa y z bud etu Jst dotacje przedmiotowe, 
celowe na zadania bie ce i realizacje inwestycji, a w ci le okre lonych przypad-
kach tak e dotacje podmiotowe (art. 15 ust. 3 Ufp). 

W przypadku podmiotów sektora pozarz dowego wymagane jest utworzenie 
CIS jako jednostki wyodr bnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniaj -
cy nale yt  identyfikacj  pod wzgl dem organizacyjnym i finansowym, w stopniu 
umo liwiaj cym okre lenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzgl dnieniem prze- 
pisów o rachunkowo ci. Podmioty uprawnione do za o enia CIS okre laj  jego sta-
tut, a nast pnie podejmuj  uchwa  walnego zgromadzenia b d  zarz du organiza-
cji o prowadzeniu dzia alno ci w formie CIS.  

Tak e i w tym przypadku CIS nie jest niezale nym od instytucji tworz cej bytem 
prawnym i to ona jest w obrocie cywilnoprawnym stron  stosunków prawnych 
dotycz cych CIS. Poprawnie skonstruowana komparycja umowy cywilnoprawnej  
z CIS pozarz dowym, na przyk adzie Centrum tworzonego przez fundacj  powinna 
wskazywa  t  stron  w sposób nast puj cy:  

 

 
 
Art. 4. 1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworz ca sk ada do 

wojewody w a ciwego ze wzgl du na siedzib  Centrum. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera : 
1) nazw  instytucji tworz cej Centrum; 
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2) informacj  o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie 
rozpocz cia dzia alno ci; 

3) przewidywan  liczb  uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników 
Centrum b dzie wiadczy  us ugi; 

4) planowany rodzaj dzia alno ci wytwórczej, handlowej lub us ugowej; 
5) program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej 

i spo ecznej; 
6) przewidywan  liczb  pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje; 
6a) planowane rodzaje umów o prac  pracowników Centrum i ich wymiar czasu 

pracy; 
7) dane o organizacji i systemie zaj  w Centrum; 
8) dane o zak adanych efektach dzia ania Centrum, w tym planowan  liczb  osób 

do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwy szenia kwalifikacji, plano-
wan  liczb  osób, którym uczestniczenie w zaj ciach w Centrum i wspierane zatrud-
nienie socjalne pomog  w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych  
w przepisach prawa pracy lub w podj ciu dzia alno ci gospodarczej, planowan  licz-
b  osób usamodzielnionych ekonomicznie; 

9) dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów dzia alno ci 
Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spo ecznej; 

10) dane o wysoko ci zasobów w asnych instytucji tworz cej poniesionych na 
utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a tak e o przewidywanym udzia-
le w asnym w finansowaniu dzia alno ci Centrum; 

11) dane o innych ród ach finansowania dzia alno ci Centrum, w tym ze rod-
ków okre lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi zywania problemów 
uzale nie  oraz przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu; 

12) projekt regulaminu Centrum; 
13) kopi  dokumentu potwierdzaj cego tytu  prawny do nieruchomo ci, w której 

ma funkcjonowa  Centrum; 
14) opini  starosty o potrzebie powo ania Centrum na terenie podleg ego mu 

powiatu, z wy czeniem wniosku sk adanego przez powiat; 
15) akt powo ania Centrum, w przypadku powo ania Centrum przez jednostk  

samorz du terytorialnego. 
 

Wniosek o nadanie statusu CIS 
Wniosek o przyznanie statusu CIS dotyczy  mo e zarówno jednostek organiza-

cyjnych ju  istniej cych w dacie z o enia wniosku, jak i jednostek organizacyjnych 
dopiero tworzonych (co dotyczy zw aszcza centrów powo ywanych przez jednostki 
samorz du terytorialnego). Literalnie nie jest to bowiem wniosek o zgod  na utwo-
rzenie tego typu jednostki, ale o potwierdzenie, e spe nia ona okre lone w ustawie 
wymogi oraz odpowiada na zapotrzebowanie na us ugi CIS w danym powiecie. 

Poniewa  status Centrum nadawany jest na czas oznaczony, tj. na okres 5 lat, 
nale y przyj , e kolejne wnioski dotyczy  mog  jednostki organizacyjnej ju  istnie-
j cej, a nieposiadaj cej statusu (problematyka przed u enia posiadanego statusu 
opisana jest odr bnie, w dalszej cz ci komentarza).  
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Warto zauwa y , e z o enie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 mo e by  
konieczne w przypadku jednostki organizacyjnej, która utraci a status CIS, np. wsku-
tek up ywu terminu wa no ci decyzji, która nie musi by  to sama z likwidacj  jed-
nostki organizacyjnej. W tych bowiem przypadkach nie ma mowy o uregulowanym 
w art. 5a przed u eniu statusu, które zak ada ci g o  jego posiadania, ale o jego 
ponownym nadaniu.  

Wreszcie zauwa y  nale y, e organizacja pozarz dowa mo e przecie  prowa-
dzi  dzia alno  w zakresie reintegracji spo ecznej i zawodowej obejmuj c  dzia a-
nia, o których mowa art. 3 ust. 1, tak e nie posiadaj c statusu Centrum. Brak tego 
statusu uniemo liwia jedynie korzystanie z przewidzianych dla tych jednostek roz-
wi za  instytucjonalnych w zakresie wspó pracy z samorz dem.  

Dlatego te , nie da si  wykluczy , e o nadanie statusu CIS b dzie ubiega  si  
instytucja tworz ca, która posiada ju  wyodr bnion  jednostk  realizuj c  dzia al-
no , dla jakiej powo ywane s  CIS. 

Cho  zatem komentowany przepis zawiera elementy wskazuj ce raczej na na-
dawanie statusu nowym jednostkom organizacyjnym (np. obowi zek przedstawia-
nia projektu regulaminu Centrum a nie regulaminu obowi zuj cego), to nale y 
interpretowa  go w ten sposób, e mo e by  stosowany tak e w odniesieniu do ju  
dzia aj cych. Art. 5a ustawy wyra nie wskazuje na mo liwo  przed u enia statusu, 
stanowi c, e wniosek o przed u enie statusu ma zawiera  dane, o których mowa 
w art. 4 ust. 2, a wi c te same, które zg aszane s  przy nadawaniu statusu po raz 
pierwszy. Zatem ustawodawca nie tylko nie wyklucza, ale wr cz na gruncie art. 5a 
nakazuje stosowanie przepisów z pozoru odnosz cych si  do nowych jednostek, 
tak e do instytucji ju  wcze niej dzia aj cych (przed u enie statusu z istoty rzeczy 
nie mo e dotyczy  jednostek nowo tworzonych). Co za tym idzie, nie mo na z sa-
mego brzmienia przepisu art. 4 ust. 2 wywodzi , e wniosku nie mo e sk ada  insty-
tucja tworz ca, która dan  jednostk  organizacyjn  ju  utworzy a i prowadzi a. 
Utworzenie danej jednostki organizacyjnej i nadanie jej statusu CIS to przecie  dwa 
odr bne zdarzenia prawne, dokonywane zreszt  przez odr bne podmioty (instytu-
cj  tworz c  i wojewod ). Nawet w przypadku CIS nowo tworzonych. 

W sytuacji sk adania wniosku na lata kolejne dotycz cego CIS dzia aj cego ju  
uprzednio, podobnie jak w przypadku wniosku o przed u enie statusu, powinien on 
zawiera  nie tyle opis dotychczasowego dorobku, lecz plany dzia ania na nast pne 
lata. Jednocze nie za brak formalny takiego wniosku nie powinno by  w adnym 
razie uznane np. do czenie do wniosku o nadania statusu CIS regulaminu, który 
wszed  ju  w ycie (a wi c wyszed  poza faz  projektu), je eli wnioskodawca dekla-
ruje, e b dzie on obowi zywa  w niezmienionym kszta cie w kolejnym okresie 
dzia ania CIS.  

 
Art. 5. 1. Status Centrum nadaje wojewoda w a ciwy ze wzgl du na miejsce 

funkcjonowania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, 
o którym mowa w art. 4. 

2. Status Centrum nadaje si  na okres 5 lat. 
3.  
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4. Centrum jest obowi zane: 
1)  
2) przedstawia  corocznie, nie pó niej ni  do dnia 31 marca, wojewodzie oraz 

jednostkom i podmiotom przyznaj cym dotacje Centrum, a tak e instytucji tworz cej 
sprawozdanie zawieraj ce rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji 
zawodowej i spo ecznej, a tak e preliminarz wydatków i przychodów na rok bie cy 
zwi zanych z wykonywaniem us ug, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz informacj  
o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4. 

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

5a. Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2. 
6. Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze 

rozporz dzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawieraj cego 
dane dotycz ce: 

1) liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; 
2) liczby uczestników, z uwzgl dnieniem podzia u na grupy osób, o których mo-

wa w art. 1 ust. 2; 
3) liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie; 
4) liczby uczestników obj tych reintegracj  zawodow  i spo eczn ; 
5) us ug kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i spo-

ecznej; 
6) wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzgl dnieniem przyzna-

nych dotacji, wyp aconych wiadcze  integracyjnych i premii motywacyjnych; 
7) preliminarza wydatków i przychodów na rok bie cy, kieruj c si  potrzeb  

ujednolicenia elementów sprawozdawczych. 
7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie pó niej ni  do dnia 30 kwietnia danego 

roku, ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecznego sprawozdanie 
zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2. 

 
1. Nadanie statusu Centrum Integracji Spo ecznej 
W my l art. 5, status CIS nadawany jest przez wojewod  w a ciwego ze wzgl -

du na miejsce funkcjonowania Centrum w drodze decyzji administracyjnej na okres 
5 lat. Nale y uzna , e dotyczy to tak e odmowy nadania statusu Centrum. Zgodnie 
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post powania administra-
cyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), organ administracji publicznej za atwia spraw  
przez wydanie decyzji, chyba e przepisy Kodeksu stanowi  inaczej. Decyzje roz-
strzygaj  spraw  co do jej istoty w ca o ci lub w cz ci albo w inny sposób ko cz  
spraw  w danej instancji. Istnieje zatem na gruncie prawa administracyjnego do-
mniemanie za atwiania sprawy w formie decyzji8 (np. wyrok WSA we Wroc awiu  
z 31.08.1984 r., SA/Wr 430/84; wyrok NSA z 5.01.2007 r., I OSK 568/06; wyrok NSA 

                                                            
8  M. Dyl [w:] red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska „Kodeks post powania administracyjnego.  

Komentarz”, CH Beck, Beck Online Komentarze, wydanie 26, 2018, Legalis (dost p: 10. pa dzierni-
ka 2019, g. 17.30). 
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z 3.07.2013 r., I OSK 2210/12; wyrok WSA w Gda sku z 28.08.2014 r., III SAB/Gd 
66/14). Wy czenie formy decyzji administracyjnej dla za atwiania okre lonych indy- 
widualnych spraw administracyjnych musi by  jednoznaczne, nie mo na go do-
mniemywa  (tak np. wyrok WSA w Warszawie z 13.02.2007 r., VI SA/Wa 2106/06). 
Wydanie decyzji stanowi zatem rozstrzygni cie sprawy, kszta tuj ce sytuacj  praw-
n  strony. Niew tpliwie równie  odmowa nadania statusu CIS powinna by  doko-
nana w formie decyzji administracyjnej. Odmienna interpretacja ogranicza aby pra- 
wo do zakwestionowania niekorzystnego dla wnioskodawcy rozstrzygni cia przed 
s dem administracyjnym. 

Post powanie w sprawie nadania statusu CIS wszczynane jest na wniosek insty-
tucji tworz cej Centrum. Dat  wszcz cia post powania jest dzie  dor czenia wo-
jewodzie wniosku, co wynika z art. 61 § 3 Kodeksu post powania administracyjne-
go. Je eli wniosek nie spe nia wymaga  okre lonych w art. 4 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym, wojewoda wzywa wnosz cego do usuni cia braków w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym ni  siedem dni, pouczaj c, e nieusuni cie braków spowodu-
je pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64§ 2 Kpa). 

Nale y pami ta , e konieczno  dokonania wezwania do usuni cia braków 
przez wnioskodawc  rodzi skutek, o którym mowa w art. 35 § 5 Kpa. Jako opó nie-
nie spowodowane z winy strony nast puje wstrzymanie biegu terminu na wydanie 
decyzji w przedmiocie nadania statusu CIS. 

Przyznanie w formie decyzji statusu CIS jest równoznaczne z wpisem do pro-
wadzonego przez wojewod  rejestru jednostek organizacyjnych, którym nadano 
status Centrum.  

 
2. Sprawozdawczo  
Centrum obowi zane jest corocznie, nie pó niej jednak ni  do dnia 31 marca, 

przedstawi : 
1) wojewodzie; 
2) jednostkom i podmiotom przyznaj cym dotacj ;  
3) instytucji tworz cej 

sprawozdanie zawieraj ce: 
1) rozliczenie dotacji;  
2) osi gni te efekty reintegracji zawodowej i spo ecznej; 
3) zestawienie planowanych dochodów i wydatków zwi zanych z realizacj  

us ug, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy; 
4) informacj  o ewentualnych zmianach danych zawartych we wniosku o nada-

nie statusu Centrum.  
Wzór tego sprawozdania zosta  okre lony w rozporz dzeniu Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie okre lenia wzoru 
sprawozdania Centrum Integracji Spo ecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 97)9. Sk adanie 
sprawozda  odbywa si  poprzez, udost pnion  w 2014 r. na stronie internetowej 

                                                            
9  Za cznik nr 2 do Komentarza. 
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urz du obs uguj cego ministra w a ciwego ds. zabezpieczenia spo ecznego, Cen-
traln  Aplikacj  Statystyczn  integruj c  procesy sprawozdawcze w obszarze za-
bezpieczenia spo ecznego, w tym pomocy spo ecznej i zatrudnienia socjalnego. 

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach CIS, wojewoda przeka-
zuje ministrowi do spraw zabezpieczenia spo ecznego sprawozdanie zbiorcze do 
dnia 30 kwietnia ka dego roku.  

 
Art. 5a. Wojewoda, na wniosek instytucji tworz cej, mo e wyda  decyzj  o prze-

d u eniu statusu Centrum na okres, o którym mowa w art. 5 ust. 2, bior c pod uwag  
przedstawiane sprawozdanie, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, z 3 ostatnich lat. 
Wniosek powinien zawiera  dane, o których mowa w art. 4 ust. 2. 

 
Przed u enie posiadania statusu CIS 
Decyzja administracyjna w przedmiocie przed u enia posiadania przez dan  jed-

nostk  organizacyjn  statusu Centrum jest wydawana na wniosek podmiotu prowa-
dz cego CIS, sk adany w okresie posiadania przez t  jednostk  statusu. „Przed u e-
nie” wi e si  z zachowaniem ci g o ci posiadania statusu. 

Ustawa nie wprowadza adnego ograniczenia co do liczby mo liwych przed u-
e , natomiast ka dorazowo decyzja dotyczy posiadania przez jednostk  statusu 

Centrum przez kolejne 5 lat od dnia nast puj cego po utracie statusu nadanego 
poprzedni  decyzj . 

Je eli wniosek wp yn  do wojewody przed wyga ni ciem poprzedniej decyzji  
w przedmiocie statusu, czyli w czasie w a ciwym dla wydania rozstrzygni cia, lecz  
z uwagi na przewlek o  post powania organu zosta  rozpoznany ju  po tym ter- 
minie, to mimo wszystko organ powinien wyda  decyzj  o przed u eniu statusu,  
z której wynika  b dzie ci g o  jego posiadania. Niezale nie od daty wydania takiej 
decyzji, decyzja o przed u eniu powinna wskazywa  na okres pocz wszy od dnia 
nast puj cego po up ywie terminu wa no ci poprzedniej decyzji nadaj cej status. 
Wnioskodawca nie mo e bowiem ponosi  negatywnych konsekwencji uchybienia 
przez organ terminowi za atwienia sprawy. Jednocze nie wskazane jest, aby wnio-
sek o przed u enie posiadania statusu sk adany by  nie w ostatnim dniu obowi zy-
wania poprzedniej decyzji, lecz odpowiednio wcze niej, w czasie umo liwiaj cym 
organowi faktyczne rozpoznanie sprawy w terminie wynikaj cym z art. 35 Kpa. 

W sytuacji, gdy wniosek sk adany jest ju  po utracie poprzednio nadanego sta-
tusu, w a ciwym sposobem procedowania wydaje si  post powanie w przedmiocie 
nadania go na nowo, okre lone w art. 5. Wi e si  to jednak z przerwaniem ci g o-
ci posiadania statusu.  

Wniosek o przed u enie statusu CIS powinien zawiera  dane, o których mowa 
w art. 4 ust. 2 ustawy. Z uwagi na fakt, e przywo any przepis zawiera elementy 
charakterystyczne dla jednostek organizacyjnych dopiero tworzonych (np. plano-
wana data rozpocz cia dzia alno ci), mimo braku wskazania w ustawie wprost, e 
art. 4 ust. 2 stosowany ma by  odpowiednio, wydaje si , e przepisy te nale y sto-
sowa  z uwzgl dnieniem specyfiki podmiotu ju  dzia aj cego. Szerzej na ten temat 
w komentarzu do art. 4.  
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Art. 6. 1. W przypadku nierealizowania przez Centrum za o e  przyj tych we 
wniosku, o którym mowa w art. 4, w stopniu uniemo liwiaj cym wykonywanie us ug 
okre lonych w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawid owo ci rozlicze  finanso-
wych przewidzianych ustaw , maj cych wp yw na wynik finansowy, wojewoda wyda-
je decyzj  o utracie statusu Centrum z urz du lub na wniosek marsza ka wojewódz-
twa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznaj cych dotacje Centrum lub 
instytucji tworz cej Centrum. 

2. W przypadku likwidacji instytucji tworz cej Centrum wojewoda wydaje decy-
zj  o utracie statusu Centrum, z zastrze eniem ust. 4. 

3. W przypadku wydania decyzji o utracie statusu Centrum niewykorzystane 
rodki finansowe pochodz ce z dotacji podlegaj  zwrotowi do jednostek, które 

udzieli y dotacji, w wysoko ci proporcjonalnej do wysoko ci udzielonej dotacji. 
4. W przypadku gdy instytucja tworz ca, b d ca organizacj  pozarz dow , ulega 

likwidacji, prawa i obowi zki tej instytucji mo e przej  gmina w a ciwa ze wzgl du 
na siedzib  Centrum. Przepis ust. 3 stosuje si  odpowiednio. 

 
Przes anki pozbawienia statusu CIS 
Decyzja o utracie statusu Centrum jest wydawana w trzech przypadkach: 
1) nierealizowania przez Centrum za o e  przyj tych we wniosku o przyzna- 

nie statusu Centrum w stopniu uniemo liwiaj cym wykonywanie us ug okre lonych 
w art. 3; 

2) stwierdzenia nieprawid owo ci rozlicze  finansowych przewidzianych usta-
w , maj cych wp yw na wynik finansowy; 

3) likwidacji instytucji tworz cej Centrum, o ile prowadzenia tej jednostki nie 
podejmie si  gmina. 

Pierwsza sytuacja dotyczy niezgodno ci dzia alno ci Centrum z wnioskiem. Trze-
ba podkre li , e nie chodzi jednak o ka d  niezgodno , a jedynie tak , która unie-
mo liwia wykonywanie us ug okre lonych w art. 3 ust 1. W przepisie tym z kolei mo-
wa o takich dzia aniach, jak: 

1) kszta cenie umiej tno ci pozwalaj cych na pe nienie ról spo ecznych i osi -
ganie pozycji spo ecznych dost pnych osobom niepodlegaj cym wykluczeniu spo-
ecznemu; 

2) nabywanie umiej tno ci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, prze-
kwalifikowanie lub podwy szanie kwalifikacji zawodowych; 

3) nauk  planowania ycia i zaspokajania potrzeb w asnym staraniem, zw asz-
cza przez mo liwo  osi gni cia w asnych dochodów przez zatrudnienie lub dzia-
alno  gospodarcz ; 

4) uczenie umiej tno ci racjonalnego gospodarowania posiadanymi rodkami 
pieni nymi. 

Cho  decyzja o pozbawieniu danej jednostki organizacyjnej statusu CIS jest  
wydawana przez wojewod  obligatoryjnie w przypadku zaistnienia ustawowych 
przes anek (u ycie zwrotu „wydaje” a nie „mo e wyda ”), to w praktyce samo 
stwierdzenie zaistnienia przes anki pierwszej ma w du ej mierze charakter ocenny. 
Organ musi bowiem nie tylko stwierdzi , e dosz o do nierealizowania przez Cen-
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trum za o e , ale nadto, e fakt ten uniemo liwia wiadczenie wskazanych w prze-
pisie us ug. Jednocze nie wykazanie w decyzji niemo liwo ci prowadzenia przez CIS 
us ug, do  ogólnie przecie  okre lonych na gruncie art. 3, wydaje si  trudne. Organ  
z ostro no ci  powinien podchodzi  do stosowania tej przes anki utraty statusu 
Centrum. Jak si  wydaje, mo e ona by  stwierdzona przede wszystkim w sytuacji, 
gdy us ugi okre lone w art. 3 nie s  w ogóle wykonywane (wtedy bowiem niemo -
liwo  ich realizowania da si  uzasadni  na gruncie stanu faktycznego) i wynika to  
z niezrealizowania za o e  przyj tych we wniosku o przyznanie statusu Centrum.  

Za o eniami zawartymi we wniosku, których niezrealizowanie mo e dopro- 
wadzi  do niemo no ci wiadczenia us ug mog  by  niemal wszystkie informacje,  
o których mowa w art. 4 ust. 2. Nie dotyczy to jednak informacji maj cych jedynie 
formalne znaczenie takich jak: nazwa, czy lokal prowadzenia dzia alno ci (je eli 
dalej znajduje si  w tej samej jednostce samorz du terytorialnego). W ich wypadku 
trudno by oby bowiem uzasadnia  niemo no  wiadczenia przez CIS us ug. Nale y 
pami ta , e nie ka de odst pstwo od przyj tych we wniosku za o e , nawet tych 
o  merytorycznym charakterze, uniemo liwia wykonywanie zada  przez Cen-
trum. 

Drug  przes ank  pozbawienia Centrum statusu jest stwierdzenie nieprawid o-
wo ci rozlicze  finansowych przewidzianych ustaw , maj cych wp yw na wynik 
finansowy. Przes ank  t  nale y bada  w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowo-
ci. Ma ona bardziej jednoznaczny charakter ni  przes anka omówiona powy ej  

i mo e wyst pi  samodzielnie. A zatem nawet CIS w pe ni realizuj ce swoje za o e-
nia co do prowadzonej dzia alno ci mo e by  pozbawione statusu z uwagi na nie-
prawid owo ci natury finansowej. 

Co do trzeciej z przes anek pozbawienia statusu CIS, tj. w przypadku post po-
wania w przedmiocie pozbawienia Centrum statusu z uwagi na likwidacj  tworz cej 
je instytucji, zasadnym jest, aby wojewoda zwróci  si  do gminy miejsca siedzi- 
by Centrum z zapytaniem, czy zamierza skorzysta  z mo liwo ci, o której mowa  
w art. 6 ust. 4, tj. przej cia praw i obowi zków likwidowanej jednostki. 

 
Art. 6a. W post powaniu administracyjnym dotycz cym wydawania decyzji o na-

daniu, przed u eniu lub utracie statusu Centrum organem wy szego stopnia jest 
minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego. 

 
Organ odwo awczy w post powaniu o pozbawienie statusu CIS 
Art. 6a na pozór mo e wydawa  si  przepisem zb dnym. Zgodnie z art. 17 pkt 2 

Kodeksu post powania administracyjnego, organami wy szego stopnia w stosunku 
do wojewodów s  bowiem w a ciwi w sprawie ministrowie. Skoro art. 6b przewidu-
je odpowiednie stosowanie przepisów Kpa, to art. 6a powtarza by norm  ju  istnie-
j c . Jak si  jednak wydaje celem przepisu jest ustawowe doprecyzowanie, który  
z ministrów jest w a ciwy w tego typu sprawach. Z ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 r. 
o dzia ach administracji rz dowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 945) wynika, e zbli one do 
siebie tematycznie problematyki nale  do dwóch odr bnych dzia ów administracji 
rz dowej, tj. dzia ów: „praca” oraz „zabezpieczenie spo eczne”. Zgodnie z art. 31 
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dzia  „zabezpieczenie spo eczne” obejmuje m.in. sprawy: rehabilitacji spo ecznej  
i zawodowej osób niepe nosprawnych oraz ekonomii spo ecznej (do której to pro-
blematyki zalicza si  CIS). Z kolei w zakres dzia u „praca”, jak stanowi art. 21 ww. 
ustawy wchodz  m.in. sprawy zatrudnienia i przeciwdzia ania bezrobociu. 

Co prawda, oba dzia y znajduj  si  zwykle w kompetencjach tego samego or-
ganu (obecnie jest to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej), jednak nie da 
si  wykluczy , e problematyka ta mog aby zosta  rozdzielona pomi dzy ró nych 
ministrów, co mia o miejsce ju  w przesz o ci.10 W tej sytuacji mog aby pojawi  si  
w tpliwo , który z nich by by w a ciwy dla rozstrzygania odwo a  od decyzji wo-
jewodów. 

 
Art. 6b. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotycz cych nadania statusu 

Centrum stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  
Kodeks post powania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. 
poz. 60). 

W kontek cie stosowania art. 6b, warto obja ni , co oznacza odpowiednie sto-
sowanie przepisów. Jak wynika np. z wyroku S du Najwy szego z dnia 15 lutego 
2008 r., (I CSK 357/07): „W literaturze i orzecznictwie nie budzi w tpliwo ci, e 
odpowiednie stosowanie przepisów prawa oznacza b d  stosowanie odno nych 
przepisów bez adnych zmian do innego zakresu odniesienia, b d  stosowanie ich  
z pewnymi zmianami, b d  te  niestosowanie tych przepisów do innego zakresu 
odniesienia” (por. m.in. uchwa a S du Najwy szego z dnia 23 sierpnia 2006 r.,  
III CZP 56/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 43). Odpowiednie stosowanie przepisów ozna-
cza b d  stosowanie ich wprost, b d  z modyfikacjami (wyrok WSA w Kielcach  
z dnia 21 marca 2013 r., II SA/Ke 119/13). Niestosowanie przepisów dotyczy tych 
unormowa  stosowanego odpowiednio aktu, które by yby bezprzedmiotowe lub 
sprzeczne z przepisami reguluj cymi stosunki, do których mia yby znale  odpo-
wiednie zastosowanie.11  

 
Art. 7 1. Utworzenie Centrum jest finansowane: 
1) w przypadku Centrum tworzonego przez jednostk  samorz du terytorialnego 

– na zasadach okre lonych w przepisach o finansach publicznych; 
2) w przypadku Centrum tworzonego przez organizacj  pozarz dow  z:  

a)  zasobów instytucji tworz cej pochodz cych ze zbiórek, darowizn lub  
innych róde ,  

b)   
c)  dotacji na pierwsze wyposa enie pochodz cej z dochodów w asnych 

gminy przeznaczonych na realizacj  gminnego programu profilaktyki  
i rozwi zywania problemów alkoholowych,  

                                                            
10  Patrz rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Polityki Spo ecznej (Dz.U. Nr 106, poz. 1116). 
11  T. yznowski, Glosa do uchwa y S du Najwy szego z 29 pa dziernika 1991 r. (III CZP 109/ 91), 

„Przegl d S dowy” (nr 5–6 z 1992 r.). 
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d)  innych dochodów w asnych jednostki samorz du terytorialnego ni  
okre lone w lit. c.  

2. Utworzenie Centrum mo e by  finansowane z dotacji na pierwsze wyposa- 
enie pochodz cej z dochodów w asnych samorz du województwa przeznaczonych 

na realizacj  wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alko-
holowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1. 

 
1. Finansowanie CIS samorz dowych 
Ustawa okre la ród a finansowania na utworzenie Centrum. Instytucja tworz -

ca Centrum ju  na etapie sk adania do wojewody wniosku o nadanie statusu, na 
podstawie art. 4 ust. 2 pkt 9–11, ustawy musi przedstawi  szacunkowe zestawienie 
kosztów dzia alno ci oraz ród a swojego finansowania. 

W stosunku do CIS utworzonych przez Jst kwestie te uregulowane zosta y prze-
pisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (wi cej na ten temat w ko-
mentarzu do art. 10). 

 
2. Finansowanie CIS pozarz dowych 
Utworzenie Centrum powo anego przez organizacj  pozarz dow  finansowane 

jest z: 
1) w asnych zasobów, w tym zbiórek i darowizn; 
2) dotacji na pierwsze wyposa enie pochodz cej z dochodów w asnych gminy 

wyp acanych w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania 
problemów alkoholowych; 

3) innych dochodów w asnych Jst. 
Utworzenie Centrum mo e by  równie  finansowane z dotacji na pierwsze wy-

posa enie uzyskanej z dochodów w asnych marsza ka w ramach rodków przezna-
czonych na realizacj  wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi zywania pro-
blemów alkoholowych na podstawie porozumienia zawartego z instytucj  tworz c  
Centrum. S  to dochody w asne samorz du województwa pochodz ce z op at ce-
lowych za wydawanie zezwole  na sprzeda  alkoholu. 

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu  
w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277) do zada  
w asnych gmin nale y prowadzenie dzia a  zwi zanych z profilaktyk  i rozwi zy- 
waniem problemów alkoholowych oraz integracji spo ecznej osób uzale nionych  
od alkoholu, w szczególno ci m.in. w zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji spo ecznej. Pa stwowa 
Agencja Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w wydanych 

12 zaleca, e realizacja tego zadania musi wyni-

                                                            
12  „

str. 88–91, Pa stwowa Agencja Rozwi zywania  
Problemów Alkoholowych, Warszawa 2019, https://www.parpa.pl/index.php/informacje-dla-gmin/ 
rekomendacje, dost p 20. 11. 2019 r. 
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ka  wprost z zapisów gminnego programu, który powinien by  konstruowany  
w sposób kompleksowy i zapewniaj cy realizacj  dzia a  na rzecz zró nicowanego  
i mo liwie szerokiego grona beneficjentów. W celu cis ego powi zania realizowa-
nych dzia a  z profilaktyk  i rozwi zywaniem problemów alkoholowych rekomen-
duje si  finansowanie funkcjonowania CIS ze rodków przeznaczonych na realizacj  
gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych jedynie 
w sposób proporcjonalny do liczby osób uzale nionych od alkoholu, bior cych 
udzia  w oferowanych przez nie zaj ciach reintegracyjnych. Ponadto, realizacja tego 
zadania mo e si  odbywa  równie  poprzez wspieranie innych przedsi wzi  maj -
cych na celu reintegracj  spo eczn  i zawodow  osób uzale nionych od alkoholu  
i ich rodzin, np. klubów integracji spo ecznej. 

 
Art. 8. 1. Marsza ek województwa, na zasadach okre lonych w porozumieniu za-

wartym z instytucj  tworz c , mo e przyzna  Centrum dotacj  na pierwsze wyposa-
enie oraz dotacj  na dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy z dochodów 

w asnych samorz du województwa przeznaczonych na realizacj  wojewódzkiego 
programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. 

2. Dotacja na pierwsze wyposa enie, o której mowa w ust. 1, mo e by  przezna-
czona na: 

1) przystosowanie do potrzeb uczestników zaj  w Centrum pomieszcze  prze-
znaczonych na reintegracj  zawodow  i spo eczn ; 

2) wyposa enie pomieszcze  oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup 
maszyn i urz dze  niezb dnych do prowadzenia dzia alno ci, o której mowa w art. 9; 

3) zakup surowców, materia ów i narz dzi niezb dnych do rozpocz cia dzia al-
no ci. 

3. Wysoko  dotacji na dzia alno  Centrum przez okres pierwszych 3 miesi cy 
jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasi ku dla bezrobotnych, obo-
wi zuj cej w dniu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz liczby 
uczestników zaj  reintegracji zawodowej i spo ecznej prowadzonych w Centrum  
i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy ni  rok, wed ug 
stanu na koniec ka dego miesi ca. 

4. Dotacj  na pierwsze wyposa enie przekazuje si  Centrum w terminie 30 dni 
od dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

5. Dotacj  na dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy przekazuje si  Cen-
trum w trzech ratach miesi cznych w terminie do 10 dnia miesi ca nast puj cego po 
miesi cu, za który zosta a przyznana dotacja. 

 
Dotacja na pierwsze wyposa enie i na dzia alno  przez pierwsze 3 miesi ce 
Przyznanie dotacji na pierwsze wyposa enie oraz na dzia alno  w pierwszych  

3 miesi cach Centrum ma charakter fakultatywny i mo e by  dokonane, po po- 
zytywnym zaopiniowaniu z o onego przez CIS wniosku, do wyczerpania rodków 
przeznaczonych na dotacje w planie finansowym na dany rok. Zarz d województwa 
podejmuje uchwa , w której okre la kwot  dotacji. Mo e równie  ustali  wysoko  
wk adu w asnego, jaki musi zagwarantowa  podmiot ubiegaj cy si  o dotacj . Wa-
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runkiem jej przekazania jest podpisanie z instytucj  tworz c  Centrum porozumie-
nia okre laj cego szczegó owe warunki wykonania zadania i wykorzystania dotacji.  

Dotacja na pierwsze wyposa enie mo e by  wykorzystana na przygotowanie 
lub przystosowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urz dze  niezb dnych 
do prowadzenia dzia alno ci, zakup surowców, materia ów i narz dzi niezb dnych 
do rozpocz cia dzia alno ci. Dotacja na pierwsze wyposa enie, zgodnie z ust. 4, 
b dzie przekazana instytucji tworz cej w terminie 30 dni od dnia zawarcia porozu-
mienia.  

Dotacja na dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy mo e by  przezna-
czona na: zakup materia ów, energii i us ug niezb dnych do prowadzenia dzia al- 
no ci najem lokali, wynagrodzenia pracowników CIS i ich szkolenia, podatki, ubez- 
pieczenie, premie motywacyjne oraz posi ki dla uczestników. Dotacja ta, zgodnie  
z ust. 5, jest przekazywana w 3 ratach do 10 dnia ka dego miesi ca.  

 
Art. 8a. Do finansowania utworzenia Centrum przez organizacj  pozarz dow ,  

o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 oraz w art. 8, nie stosuje si   
art. 221 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  
z 2017 r. poz. 2077, z pó n. zm.2). 

Art. 8a ustawy stanowi, e do przekazania przez gmin  dotacji na pierwsze wy-
posa enie oraz przez samorz d województwa dotacji na pierwsze wyposa enie i na 
dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy, nie maj  zastosowania przepisy 
Uodppiow w zakresie otwartego konkursu ofert oraz innych trybów zlecania zada  
publicznych (trybów pozakonkursowych wskazanych w art. 11a–11c oraz art. 19a). 
Pomimo, e przepis wy cza stosowanie Uodppiow do CIS utworzonych przez orga-
nizacj  pozarz dow , czyli zgodnie z definicj  zawart  w s owniczku w art. 2 pkt 2 – 
do organizacji pozarz dowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o dzia alno ci po-
ytku publicznego i o wolontariacie, nale y przyj , e zastrze enie to dotyczy rów-

nie  podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 komentowanej ustawy. Do 
podmiotów tych, w ramach prowadzonej przez nie dzia alno ci po ytku publiczne-
go, maj  równie  zastosowanie przepisy dotycz ce zlecania realizacji zada  pu-
blicznych okre lonych w sferze zada  publicznych w art. 4 ust. 1 Uodppiow w trybie 
otwartego konkursu ofert.  

Z komentowanego przepisu wynika, e finansowanie tworzenia centrów przez 
podmiot pozarz dowy nie wymaga stosowania procedur Uodppiow, co zreszt  
znajduje uzasadnienie w ró nej specyfice celów obu dotacji – dotacji na pierwsze 
wyposa enie i na dzia anie przez pierwsze 3 miesi ce udzielanych na podstawie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz dotacji na realizacj  zadania publicznego 
udzielanej na podstawie Uodppiow. 

 
Art. 8b. 1. Centrum przetwarza dane osobowe:  
1) uczestników obejmuj ce imi  i nazwisko, numer PESEL, dat  urodzenia, dane 

adresowe, stan cywilny, wykszta cenie, do wiadczenie lub kwalifikacje zawodowe, 
pochodzenie etniczne, stan zdrowia, na ogi, skazania, orzeczenia o ukaraniu, a tak e 
inne orzeczenia wydane w post powaniu s dowym lub administracyjnym; 
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2) cz onków rodziny lub przedstawiciela ustawowego uczestnika obejmuj ce 
imi  i nazwisko, numer PESEL, dat  urodzenia, dane adresowe  
– w zakresie niezb dnym do realizacji us ug okre lonych w art. 3 ust. 1.  

2. W zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji us ug przez 
Centrum wykonanie obowi zku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pó n. 
zm.4), zwanego dalej „rozporz dzeniem 2016/679”, nast puje przez umieszczenie 
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia 2016/679, w widocz-
nym miejscu w budynku, w którym realizowane s  us ugi.  

3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje 
osob , której dane dotycz , najpó niej przy pierwszej czynno ci skierowanej do tej 
osoby.  

4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony da-
nych osobowych polegaj  co najmniej na:  

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wy cznie osób posiadaj -
cych pisemne upowa nienie wydane przez administratora danych;  

2) pisemnym zobowi zaniu osób upowa nionych do przetwarzania danych oso-
bowych do zachowania ich w tajemnicy.  

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowuje si  przez okres 10 lat, 
licz c od ko ca roku kalendarzowego, w którym zako czono realizacj  us ug na rzecz 
osób, których dane dotycz .  

6. Centrum i osoby realizuj ce us ugi okre lone w art. 3 ust. 1 obowi zane s  do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyska y przy realizacji 
tych us ug.  

 
Przetwarzanie danych osobowych przez CIS 
Przetwarzanie danych, o których mowa w komentowanym przepisie odbywa 

si  na podstawie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezb dne 
do wype nienia obowi zku prawnego ci cego na administratorze. Nie jest zatem 
zasadne danie od osób, których dane dotycz , zgody na przetwarzanie danych  
w zakresie w jakim przetwarzanie to wynika z ustawy. Zgoda, o której mowa w art. 6 
ust. 1 lit. a RODO jest odr bn  postaw  przetwarzania i dotycz  jej nieco inne zasa-
dy przetwarzania. Przede wszystkim zgoda na przetwarzanie mo e zosta  cofni ta, 
co uniemo liwia dalsze przewarzanie danych osobowych. Tymczasem przetwarza-
nie danych na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c nie daje osobie, której dane dotycz , 
uprawnienia do jednostronnego pozbawienia administratora podstawy przetwarza-
nia danych osobowych.  
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Rozdzia  3. 
Zasady dzia alno ci centrum integracji spo ecznej  

 
Art. 9. 1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, mo e prowadzi  dzia al-

no  wytwórcz , handlow  lub us ugow  oraz dzia alno  wytwórcz  w rolnictwie,  
z wy czeniem dzia alno ci polegaj cej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemys u 
paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak e po- 
zosta ych wyrobów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 0,5% oraz wyrobów 
z metali szlachetnych albo z udzia em tych metali. 

2. Dzia alno  wytwórcza, handlowa i us ugowa, o której mowa w ust. 1, nie jest 
dzia alno ci  gospodarcz  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 
Prawo przedsi biorców (Dz.U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i mo e by  prowa-
dzona jako statutowa dzia alno  odp atna po ytku publicznego w rozumieniu prze-
pisów o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Dzia alno  odp atna CIS 
Dzia alno  odp atna CIS nie jest uwa ana za dzia alno  gospodarcz . Oznacza 

to, e nie stosuje si  do niej przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsi biorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). Wy czenie spod stosowania ustawy – 
Prawo przedsi biorców jest oparte o kryterium podmiotowe. Dzia alno  wytwór-
cza handlowa lub us ugowa, je eli jest prowadzona przez CIS nie podlega tej usta-
wie, nawet je eli odpowiada definicji wskazanej w art. 3 tego aktu, czyli jest zorga-
nizowan  dzia alno ci  zarobkow , wykonywan  przez CIS w sposób ci g y i we 
w asnym imieniu.  

Kryterium przedmiotowe oparte o charakterystyk  samej dzia alno ci (tj. spe -
nianie cech dzia alno ci odp atnej po ytku publicznego) nie jest zatem warunkiem 
uznania, e dzia alno  CIS nie jest dzia alno ci  gospodarcz .  

Dzia alno  CIS mo e by  prowadzona, jako dzia alno  odp atna po ytku pu-
blicznego, cho  nie musi by  za tak  uznawana, a co za tym idzie, nie musi spe nia  
wszystkich wymogów, jakie ustawa o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolonta-
riacie ustanawia dla tego typu dzia alno ci. Jak wynika z art. 3 ust. 1 Uodppiow, 
dzia alno ci  po ytku publicznego jest dzia alno  spo ecznie u yteczna, prowadzo-
na przez organizacje pozarz dowe w sferze zada  publicznych okre lonych w usta-
wie. Dzia alno  po ytku publicznego mo e by  prowadzona tak e przez: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne dzia aj ce na podstawie przepisów  
o stosunku Pa stwa do Ko cio a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosun-
ku Pa stwa do innych ko cio ów i zwi zków wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolno ci sumienia i wyznania, je eli ich cele statutowe obejmuj  prowadzenie dzia-
alno ci po ytku publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorz du terytorialnego; 
3) spó dzielnie socjalne; 
4) spó ki akcyjne i spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci  oraz kluby sportowe 

b d ce spó kami dzia aj cymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468), które nie dzia aj  w celu osi gni cia 
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zysku oraz przeznaczaj  ca o  dochodu na realizacj  celów statutowych oraz nie 
przeznaczaj  zysku do podzia u mi dzy swoich udzia owców, akcjonariuszy i pra-
cowników. 

Na gruncie Uodppiow dzia alno  po ytku publicznego nie mo e by  prowa-
dzona przez jednostki samorz du terytorialnego. Nie ma to jednak znaczenia dla 
wy czenia dzia alno ci CIS z zakresu poj cia dzia alno ci gospodarczej. Wy cze- 
nie dokonane komentowanym przepisem ma charakter autonomiczny w stosun- 
ku do wy czenia, jaki przewidzia a dla odp atnej dzia alno ci po ytku publicznego 
Uodppiow.  

Podzia  dzia alno ci o charakterze odp atnym na dzia alno  gospodarcz  i dzia-
alno  odp atn  po ytku publicznego nie ma dychotomicznego charakteru. Wskaza-

na w komentowanym przepisie dzia alno  wytwórcza, handlowa lub us ugowa oraz 
dzia alno  wytwórcza w rolnictwie (z uwzgl dnieniem ustawowych wy cze ) mo e 
nie by  ani jednym ani drugim. Dzia alno  odp atna CIS mo e, ale nie musi by  jed-
nocze nie dzia alno ci  odp atn  po ytku publicznego. O tym, czy tak nale y to klasy-
fikowa  decyduje instytucja tworz ca CIS. Jednocze nie wydaje si , e mo liwo  
uznania, e dzia alno  CIS stanowi jednocze nie dzia alno  po ytku publicznego 
nale y zastrzec dla podmiotów uprawnionych do prowadzenia tej dzia alno ci na 
gruncie Uodppiow. W przypadku jednostek samorz du terytorialnego dzia alno  
odp atna, o której mowa w komentowanym przepisie, nigdy nie jest dzia alno ci  
odp atn  po ytku publicznego (nie jest tak e dzia alno ci  gospodarcz ). Postano-
wienie zawarte w ust. 2  (mo liwo  prowadzenia dzia alno ci, jako dzia alno ci 
po ytku publicznego) adresowane jest zatem do CIS pozarz dowych. 

 
Art. 9a. 1. Centrum mo e realizowa  dzia ania w zakresie integracji spo ecznej 

bezrobotnych s u ce kszta towaniu aktywnej postawy w yciu spo ecznym i zawo-
dowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Realizacja dzia a , o których mowa w ust. 1, oraz ich finansowanie odbywa si , 
zgodnie z: 

1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum 
utworzonego przez gmin  albo 

2) umow , o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum utworzo-
nego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 i 3. 

3. Do dzia a  Centrum, o których mowa w ust. 1, nie stosuje si  przepisów roz-
dzia u 4, 5 i 6. 

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, dzia ania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji 
spo ecznej bezrobotnych realizowane s  poprzez uczestnictwo w Programie Akty-
wizacja i Integracja (PAI). Celem tego programu jest udzielenie pomocy osobom 
oddalonym od rynku pracy z wieloma problemami utrudniaj cymi funkcjonowanie 
w rodowisku, dzi ki której powróc  do aktywno ci zawodowej i spo ecznej. PAI 
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skierowany jest do bezrobotnych korzystaj cych ze wiadcze  pomocy spo ecz- 
nej, w szczególno ci do osób realizuj cych kontrakt socjalny. PAI jest realizowany  
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych przez powiatowy urz d pracy 
w ramach prac spo ecznie u ytecznych. Natomiast dzia ania z zakresu integracji 
spo ecznej bezrobotnych mog  by  realizowane przez o rodek pomocy spo ecz-
nej/CUS, podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorz du 
terytorialnego lub podmioty prowadz ce dzia alno  statutow  na rzecz integracji  
i reintegracji zawodowej i spo ecznej osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
lub przeciwdzia ania uzale nieniom i patologiom spo ecznym, zgodnie z przepisami 
o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. Dzia ania te realizowane s   
w szczególno ci poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trener-
skie i grupy wsparcia. Realizacja PAI przez o rodek pomocy spo ecznej/CUS lub 
podmioty zatrudnienia socjalnego prowadzone przez jednostki samorz du teryto-
rialnego odbywa si  na podstawie porozumienia o realizacji programu zawartego  
z powiatowym urz dem pracy i finansowana jest ze rodków bud etowych gminy. 
Realizacja programu mo e te  by  wspó finansowane ze rodków Funduszu Pracy  
i Europejskiego Funduszu Spo ecznego. W przypadku niezawarcia tego porozumie-
nia, PUP mo e zleci  ze rodków Funduszu Pracy realizacj  dzia a  z zakresu inte-
gracji spo ecznej bezrobotnych podmiotom prowadz cym dzia alno  statutow  na 
rzecz integracji i reintegracji zawodowej i spo ecznej osób zagro onych wyklu- 
czeniem spo ecznym lub przeciwdzia ania uzale nieniom i patologiom spo ecznym  
w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie o dzia alno ci po yt-
ku publicznego i o wolontariacie. 

 
Art. 10. 1. Dzia alno  Centrum jest finansowana z: 
1) dotacji pochodz cej z dochodów w asnych jednostek samorz du terytorialne-

go, w tym przeznaczonych na realizacj  programu profilaktyki i rozwi zywania pro-
blemów alkoholowych, z zastrze eniem ust. 1a; 

2) dochodów uzyskiwanych z dzia alno ci, o której mowa w art. 9; 
3) rodków z Unii Europejskiej; 
4) Funduszu Pracy w zakresie wiadcze  integracyjnych, o których mowa  

w art. 15, i dzia a  w zakresie integracji spo ecznej, o których mowa w art. 9a ust. 1  
i art. 18 ust. 7. 

1a. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum dzia aj cego w formie jednostki  
bud etowej. 

2. W przypadku Centrum utworzonego przez organizacj  pozarz dow  dzia al-
no  Centrum mo e by  ponadto finansowana z: 

1) zasobów instytucji tworz cej pochodz cych ze zbiórek, darowizn lub innych 
róde ; 

2)  
3.  
4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucj  two-

rz c  jest organizacja pozarz dowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty okre lonej 
uchwa  rady gminy oraz sumy liczby uczestników zaj  reintegracji zawodowej  
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i spo ecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, wed ug stanu 
na koniec miesi ca, i wyp acana co miesi c, przez okres dzia alno ci Centrum, w ter-
minie do 10. dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, za który zosta a przyznana 
dotacja. Kwota dotacji nie mo e przekroczy  kwoty stanowi cej równowarto  kosz-
tów dzia alno ci Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z dzia alno ci, o której 
mowa w art. 9. 

5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucj  two-
rz c  jest jednostka samorz du terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosztów 
realizacji reintegracji zawodowej i spo ecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika 
oraz sumy liczby uczestników zaj  reintegracji zawodowej i spo ecznej prowadzo-
nych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany 
z dzia alno ci, o której mowa w art. 9, i okre lana corocznie przez organ w a ciwy 
jednostki samorz du terytorialnego. 

6. rodki finansowe na dzia alno  Centrum s  przeznaczane na: 
1) wyp at  uczestnikom zaj  w Centrum wiadcze  integracyjnych, o których 

mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a; 
2) zakup materia ów, energii, us ug niezb dnych do dzia alno ci Centrum; 
3) najem lokalu i remonty pomieszcze  u ytkowanych przez Centrum; 
4) podatki op acane przez Centrum; 
5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodze ; 
6) realizacj  reintegracji zawodowej i spo ecznej oraz niezb dn  obs ug  dzia al-

no ci Centrum w tym zakresie; 
7) szkolenia pracowników Centrum zwi zane z dzia alno ci  Centrum; 
8) posi ki dla uczestników; 
9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum; 
10) inne wydatki zwi zane z dzia alno ci  Centrum. 
7. 
Dzia alno  Centrum finansowana jest ze róde  wymienionych w pkt 1–5. Pro-

wadzenie CIS nie posiada jednolitego finansowania. Ju  na etapie sk adania wnio-
sku o nadanie statusu CIS podmiot tworz cy powinien okre li  szacunkow  wyso-
ko  kosztów jego funkcjonowania, jak równie  wskaza  ród a finansowania swojej 
dzia alno ci. 

Art. 10 komentowanej ustawy wymienia ród a, z których CIS finansuje swoj  
dzia alno . Z literalnego brzmienia przepisów art. 7 i 10 wynika, e ka de Centrum, 
które powsta o na terenie okre lonej jednostki samorz dowej musi by  dotowane. 
Niestety praktyka jest odmienna, co powoduje, e CIS, zw aszcza utworzony przez 
podmiot niepubliczny, musi w znacznej mierze pozyskiwa  rodki finansowe z ró -
nych róde .  

Po pierwsze, ustawa wskazuje, e dzia alno  CIS, z wyj tkiem tych dzia aj cych 
w formie jednostki bud etowej Jst, finansowana jest z dotacji pochodz cej z do-
chodów w asnych jednostek samorz du terytorialnego, w tym przeznaczonych na 
realizacj  programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. Wyso-
ko  tej dotacji ustalana jest dwojako w zale no ci od podmiotu tworz cego CIS.  
I tak dla CIS tworzonych przez organizacje pozarz dowe, kwota dotacji ustalana 
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jest, jako iloczyn kwoty okre lonej uchwa  rady gminy oraz sumy uczestników za-
j  prowadzonych przez CIS i jego pracowników wed ug stanu na koniec miesi ca. 
Dotacja nie mo e by  wi ksza od kosztów funkcjonowania CIS pomniejszonych  
o przychody uzyskane z w asnej dzia alno ci wytwórczej, handlowej i us ugowej,  
o której mowa w art. 9. Wysoko  tego dofinansowania jest bardzo zró nicowana.  

Uchwa y rady gminy w sprawie ustalenia miesi cznej kwoty dotacji na dzia al-
no  CIS przewiduj  kwoty od 50 z  do 1200 z  na jednego uczestnika zaj  oraz 
pracownika CIS. Nie wszystkie gminy, pomimo raczej obliguj cego brzmienia art. 10 
ust. 1 pkt 1 ustawy, przyjmuj  uchwa  w tej sprawie i nie finansuj  funkcjonuj -
cych na ich terenach CIS. Dlatego dla funkcjonowania Centrum tak istotne znacze-
nia ma dobra wspó praca podmiotów zatrudnienia socjalnego z w adzami samorz -
dowymi w celu wskazania, e mog  by  one skutecznym narz dziem rozwi zywania 
problemów spo ecznych na poziomie lokalnym. 

Gmina, decyduj c si  na wspó prac  z podmiotami zatrudnienia socjalnego, 
mo e skorzysta  z nast puj cych form zlecenia us ug reintegracji spo eczno-zawo- 
dowej: 

1) w trybie otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 roku o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie; 

2) w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamó-
wie  publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w tym z mo liwo ci  zastosowania 
klauzul spo ecznych b d  udzielaj c zamówienia kontrolowanym przez siebie jed-
nostkom (tzw. in house). 

Finansowanie CIS dzia aj cych w formie samorz dowych zak adów bud eto-
wych odbywa si  na podstawie art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych. Kwota dotacji przekazana CIS utworzonemu przez Jst  
w formie samorz dowego zak adu bud etowego okre lana jest corocznie w formie 
uchwa y przez organ stanowi cy Jst i ustala si  j  jako iloczyn kosztów realizacji 
reintegracji spo ecznej i zawodowej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz su-
m  liczby uczestników i liczby pracowników. Kwota dotacji pomniejszona zostaje  
o przychód uzyskany z dzia alno ci w asnej CIS.  

rodki finansowane z dotacji przekazanej przez gmin  b d  stanowi  zatem je-
den z elementów bud etu Centrum. W pozosta ej cz ci dzia alno  jest finanso-
wana z innych róde . Obecnie w znacznej mierze CIS pozyskuje rodki na finan- 
sowanie swojej dzia alno ci z Europejskiego Funduszu Spo ecznego przekazywane  
w formie dotacji w ramach regionalnych programów operacyjnych w trybie konkur-
sowym. Ten rodzaj przychodu stanowi  rednio prawie 30% przychodów wszystkich 
CIS uzyskanych w roku 2018.13  

Jedynym sta ym ród em finansowania jest refundacja przez starost  z Fundu-
szu Pracy wiadcze  integracyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne 
dla uczestników na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy o promocji zatrudnienia 

                                                            
13  Na podstawie danych zawartych w Centralnej Aplikacji Statystycznej w ramach sprawozdawczo ci 

CIS. 
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i instytucjach rynku pracy. W sytuacji, gdy CIS nie dysponuje rodkami na ich wyp a-
t  kierownik CIS sk ada wniosek do starosty o zaliczk  na wyp at  wiadcze  inte-
gracyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenie spo eczne. 

CIS utworzony przez organizacj  pozarz dow  mo e równie  finansowa  swoj  
dzia alno  z zasobów instytucji tworz cej pochodz cych ze zbiórek, darowizn  
i innych róde  (zaledwie nieca e 5% przychodów CIS w 2018 r.14). 

 
Art. 11. 1. Pracownikami Centrum s : 
1) pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj dzia alno ci, o której mowa  

w art. 9, oraz za obs ug  finansow  Centrum; 
2)  
3) pracownik socjalny; 
4) instruktorzy zawodu; 
5) osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b. 
1a. Osoby prowadz ce reintegracj  spo eczn  i zawodow  zaliczaj  si  do kadry 

Centrum. 
2. Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworz ca Centrum. 
3. Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym e na jednego pra-

cownika prowadz cego bezpo rednio zaj cia z uczestnikami nie powinno przypada  
wi cej ni  10 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób, o których mowa w art. 16 
ust. 1 pkt 1 lit. B. 

 
1. Poj cia pracowników i kadry 
Je li chodzi o przepisy dotycz ce zatrudniania „pracowników Centrum”, tj.  

ust. 1 i 3 oraz kierownika, tj. ust. 2, to sposób ich sformu owania mo e, jak si  wy-
daje, wynika  z woli ustawodawcy, aby rozró ni , e dla „pracowników” pracodaw-
c  jest CIS, za  dla kierownika – instytucja tworz ca. Takie rozwi zanie jest mo liwe  
z tego powodu, e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1040) definiuj c pracodawc  tworzy wy om od cywilnoprawnej zasady, w my l 
której stron  umowy czy szerzej – stosunku prawnego jest jednostka organizacyjna 
posiadaj ca podmiotowo  prawn  (patrz komentarz do art. 3). W my l art. 3 Kp, 
pracodawc  jest jednostka organizacyjna, cho by nie posiada a osobowo ci praw-
nej, a tak e osoba fizyczna, je eli zatrudniaj  one pracowników. Jak wynika z pogl -
dów pi miennictwa oraz orzecznictwa s dów pracy: pracodawc  mo e by  jed-
nostka organizacyjna niewyposa ona w osobowo  prawn , ale dostatecznie wyod-
r bniona pod wzgl dem organizacyjnym i finansowym, np. jednostka bud etowa 
lub wyodr bniona jednostka w przedsi biorstwie wielozak adowym.15 Za praco-
dawc  uwa a  nale y tak  jednostk  organizacyjn , która jest uprawniona do sa-
modzielnego zatrudniania pracowników, nie mo na jednak uzna  za pracodawc  
jednostki organizacyjnej, której kierownik przyjmuje i zwalnia pracowników wy cz-

                                                            
14  J.w. 
15  W. Muszalski [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. „Komentarz”. Wyd. 12, Warszawa 2019, 

System informacji prawnej Legalis, dost p: 15. stycznia 2020, g. 16.33. 
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nie na podstawie upowa nienia (uchwa a S du Najwy szego z 16.11.1977 r., I PZP 
47/77). Na tej zasadzie dla pracowników samorz dowych zatrudnionych w urz dzie 
gminy pracodawc  jest ten urz d (pomimo, e urz d nie ma osobowo ci prawnej), 
a nie gmina czy jej organ wykonawczy (wyrok S du Najwy szego z 21.12.1992 r.,  
I PRN 52/92). Ust. 1 i 3 wydaj  si  dawa  kierownikowi Centrum upowa nienie do 
zawierania umów o prac  w ramach tej placówki bez odr bnego pe nomocnictwa 
od instytucji tworz cej obejmuj cego t  kwesti . Zatem umowa o prac  w przy-
padku enumeratywnie wymienionych kategorii pracowników mo e by  zawarta  
z CIS (reprezentowanym przez jego kierownika), a nie instytucj  tworz c .  

Ponadto, brzmienie ust. 1 sugeruje, e wszystkie osoby wymienione w pkt 1–5 
s  zatrudniane tylko na podstawie umowy o prac . Wprawdzie ustawa nie odwo u-
je si  do definicji legalnych tego poj cia obowi zuj cych w porz dku prawnym, ale 
zgodnie z art. 2 Kp „pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy  
o prac , powo ania, wyboru, mianowania lub spó dzielczej umowy o prac ”. Tak 
sformu owany przepis mia  prawdopodobnie na celu wskazanie, które osoby maj  
by  obligatoryjnie zatrudnione w Centrum na podstawie umowy o prac . Nato-
miast nie wydaje si  prawid owe takie rozumienie, e jedynie osoby wymienione  
w tym przepisie s  zatrudniane na podstawie umowy o prac .  

Niejasne jest u ycie w ust. 1a terminu „kadra”. Zwrot ten nie jest na gruncie 
obowi zuj cych przepisów jednoznaczny. Nie posiada ustalonego na gruncie in-
nych ustaw znaczenia ani nie zosta  zdefiniowany w komentowanej ustawie. Nie 
wyst puje równie  w adnej innej cz ci tekstu. Nale y przyj , e ustawodawca 
nada  temu zwrotowi znaczenie odmienne od jednoznacznego terminologicznie 
s owa „pracownicy” z ust. 1. Gdyby zreszt  chodzi o po prostu o pracowników, to 
„osoby prowadz ce reintegracj  spo eczn  i zawodow ” zosta yby wymienione  
w ust. 1. Przyjmuje si , e wyrazom u ytym w tek cie prawnym przypisuje si  zna-
czenie, jakie maj  w j zyku ogólnym dopiero wtedy, gdy nie maj  utrwalonego 
znaczenia w j zyku prawniczym (definicje legalne) i prawnym (nauka prawa, judy-
katura).16 W sensie potocznym do „kadry”, rozumianej jako zespó , personel zali-
czy  nale a oby osoby zatrudnione w danej instytucji, co z pewno ci  dotyczy tak e 
pracowników. Nie powinno zatem ulega  w tpliwo ci, e osoby prowadz ce rein-
tegracj  spo eczn  i zawodow  zatrudnione w Centrum, mog  by  tak e zatrud- 
nione na umow  o prac . Dotyczy to tak e sytuacji, w których nie zaliczaj  si  do 
pracowników wymienionych w ust. 1 (cho  zapewne w wielu przypadkach b d  
równocze nie zalicza  si  do jednej z kategorii wymienionych w tym przepisie). Te 
same w tpliwo ci dotycz  funkcji kierownika Centrum, który, zgodnie z literalnym 
brzmieniem komentowanego przepisu, nie zalicza si  ani do pracowników Cen-
trum, ani do jego kadry. Nie jest te  jednoznaczne, czy cz onkowie „kadry” zatrud-
niani s  przez CIS, jako pracodawc , czy przez instytucj  tworz c . 

W zwi zku z powy szymi w tpliwo ciami, komentowany artyku  nie spe nia 
wymogów prawid owej legislacji i jako taki powinien by  doprecyzowany. 

 
                                                            
16  T. Kulicki, „Prawo i j zyk – kilka uwag”, Temidium, nr 3(98), pa dziernik 2019, str. 37. 
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2. Wymagana proporcja pracowników do uczestników 
Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 11 ust. 3, na jednego pracownika pro- 

wadz cego bezpo rednio zaj cia z uczestnikami nie powinno przypada  wi cej ni  
10 uczestników. Nale y przyj , e przepis ten odnosi si  do struktury organizacyj-
nej CIS, nie za  do wykonywania konkretnych dzia a  reintegracyjnych.  

wiadczy o tym nie tylko jego literalne brzmienie, ale tak e umiejscowienie  
w jednostce redakcyjnej odnosz cej si  w ca o ci do zatrudniania pracowników. Nie 
ma zatem przeszkód, aby konkretne dzia ania reintegracje by y prowadzone przez 
jednego prowadz cego w grupie uczestników wi kszej ni  10-osobowa, o ile relacja 
ogó u zatrudnionych w Centrum pracowników prowadz cych bezpo rednio zaj cia 
z uczestnikami do wszystkich uczestników Centrum nie jest mniejsza ni  jeden do 
dziesi ciu. Gdyby ustawodawca mia  na celu ograniczenie liczebno ci uczestników 
na konkretnych zaj ciach, to powinno to by  w ustawie wyra one wprost.  

 
 

Rozdzia  4.  
Zasady kierowania do centrum integracji spo ecznej  

 
Art. 12. 1. Osoba, o której mowa w art. 1, mo e na podstawie: 
1) w asnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego; 
2)5) wniosku zak adu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, o rodka pomocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka pomo-
cy spo ecznej w centrum us ug spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia  
19 lipca 2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych 
(Dz.U. poz. 1818) – centrum us ug spo ecznych, organizacji pozarz dowej lub klubu 
integracji spo ecznej, za zgod  tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego;  
6) – zosta  skierowana do uczestnictwa w zaj ciach prowadzonych przez Centrum, 
przez w a ciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby o rodek pomocy spo ecz-
nej, a w przypadku przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej w centrum us ug 
spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – centrum us ug spo ecznych, 
lub w przypadku osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, przez powiatowy urz d 
pracy z powiadomieniem w a ciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby 
o rodka pomocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka pomocy spo-
ecznej w centrum us ug spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 

2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – cen-
trum us ug spo ecznych.  

2.7) Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika 
socjalnego o rodka pomocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka po-
mocy spo ecznej w centrum us ug spo ecznych na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez centrum us ug spo-
ecznych – przez pracownika socjalnego centrum us ug spo ecznych, w a ciwego dla 

miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po 
uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego (rodzinnego).  
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3.  
4.8) Kierownik Centrum przyjmuje osob  skierowan  do Centrum po podpisaniu  

z ni  indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, zwanego dalej „progra-
mem”, w uzgodnieniu z kierownikiem o rodka pomocy spo ecznej, a w przypadku 
przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej w centrum us ug spo ecznych na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych 
przez centrum us ug spo ecznych – dyrektorem centrum us ug spo ecznych, w a ci-
wego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.  

5. Pierwsze stwo w skierowaniu do Centrum maj  osoby zamieszka e w gmi-
nach, na terenie których zosta o utworzone Centrum. Osoby zamieszka e w innych 
gminach mog  by  kierowane do Centrum: 

1) w przypadku zawarcia porozumienia mi dzy gminami o kierowaniu osób do 
Centrum, okre laj cego zasady finansowania kosztów uczestnictwa kierowanych tam 
osób; 

2) w przypadku posiadania przez Centrum wolnych miejsc i sfinansowania kosz-
tów uczestnictwa osoby kierowanej przez gmin . 

 
1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w CIS 
W my l art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy, do uczestnictwa w zaj ciach pro-

wadzonych przez Centrum mo e by  skierowana osoba, o której mowa w art. 1. 
Art. 12 nie wskazuje, o który ust p art. 1 chodzi. Przepis ten w ust. 2 okre la do 
jakich kategorii osób stosowane s  przepisy ustawy. Ust. 3 natomiast wylicza,  
w jakich okoliczno ciach do osób wymienionych w ust. 2 nie stosuje si  przepisów 
ustawy (w tym równie  artyku u 12 – wskazuj cego osoby uprawnione do skiero-
wania do CIS). Zgodnie z omawianym wy czeniem, przepisów ustawy nie stosuje 
si  do osób wskazanych w art. 1 ust. 2 (bezdomni realizuj cy indywidualny program 
wychodzenia z bezdomno ci, uzale nieni od alkoholu, narkotyków lub innych rod-
ków odurzaj cych, chorzy psychicznie, d ugotrwale bezrobotni, zwalniani z zak a-
dów karnych, uchod cy, osoby niepe nosprawne), które maj  prawo do: zasi ku dla 
bezrobotnych, zasi ku przedemerytalnego, wiadczenia przedemerytalnego, renty 
strukturalnej, renty z tytu u niezdolno ci do pracy, emerytury lub nauczycielskiego 
wiadczenia kompensacyjnego. 

 
2. Mo liwo  powtórnego uczestnictwa w Centrum 
Kierowanie do zaj  w CIS jest post powaniem fakultatywnym, a nie obligato-

ryjnym i dotyczy osób, które otrzyma y opini  uzasadniaj c  udzia  w zaj ciach 
reintegracji spo ecznej i zawodowej. Decyzja czy dan  osob  mo na ponownie skie-
rowa  do zaj  w Centrum, nale y zatem do podmiotu kieruj cego. W ród nega-
tywnych przes anek stosowania przepisów ustawy (art. 1 ust. 3) nie wymienia si  
bowiem uprzedniego skorzystania z przewidzianych w niej instrumentów. Absol-
went ponownie kierowany do CIS musi jednak w dalszym ci gu spe nia  warunki 
uczestnictwa, tj. podlega  wykluczeniu spo ecznemu, nie by  w stanie w asnym 
staraniem zaspokoi  swoich podstawowych potrzeb yciowych i ze wzgl du na 
swoj  sytuacj  yciow  oraz znajdowa  si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo i unie-
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mo liwiaj cej lub ograniczaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecznym  
i rodzinnym. Powy sze nie oznacza jednak w adnym razie, e ponowne przyj cie 
danej osoby do CIS nie doznaje adnych ogranicze .  

Nale y pami ta , e zgodnie z art. 15 ust. 3 komentowanej ustawy okres 
uczestnictwa w zaj ciach w Centrum mo e trwa  do 11 miesi cy. Z za o enia zatem 
jest to instrument aktywizacji, który ma charakter przej ciowy. Celem uczestnictwa 
w Centrum jest bowiem realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjal-
nego, który ma prowadzi  do polepszenia sytuacji uczestnika. Kierownik Centrum, 
na wniosek uczestnika lub po zasi gni ciu opinii pracownika socjalnego, mo e je-
dynie przed u y  okres uczestnictwa w zaj ciach o kolejne 6 miesi cy, je eli analiza 
stanu realizacji programu uzasadnia potrzeb  przed u enia okresu uczestnictwa  
w zaj ciach w Centrum. Dlatego te , ponowne kierowanie osób do centrów inte-
gracji spo ecznej znajduje uzasadnienie w przypadku skierowania w celu pozyskania 
innych ni  uprzednio nabytych umiej tno ci, niekoniecznie w ramach innych prak-
tyk czy warsztatów, pozwalaj cych na podj cie zatrudnienia. W takim przypad- 
ku, ponowny czas uczestnictwa ustalany jest w indywidualnym programie zatrud-
nienia socjalnego jednostkowo, jednak zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. 

Kolejn  kwesti , jak  musi wzi  pod rozwag  o rodek pomocy spo ecznej/CUS 
lub powiatowy urz d pracy kieruj cy absolwenta do CIS jest celowo  wydatkowa-
nia rodków z Funduszu Pracy. Nale y pami ta , e wiadczenie integracyjne dla 
uczestnika CIS ma charakter obligatoryjny i przyznawane jest w zwi zku z reali- 
zacj  indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (art. 15 ust. 4). Zgodnie  
z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy rodki Funduszu Pracy na wyp at  wiadcze  obligatoryjnych s  
przekazywane samorz dom powiatów do wysoko ci faktycznych potrzeb. Do wy-
datkowania rodków z Funduszu Pracy, w tym wspomnianego wiadczenia, zgodnie 
z art. 110 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stosuje si  
odpowiednio przepisy o finansach publicznych – w tym zasady dokonywania wy-
datków ze rodków publicznych. W my l art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r. o finansach publicznych wydatki publiczne powinny by  dokonywane  
w sposób celowy i oszcz dny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efek-
tów z danych nak adów, optymalnego doboru metod i rodków s u cych osi gni -
ciu za o onych celów. Nale y zatem zbada , czy powtórne skierowanie osoby za-
gro onej wykluczeniem spo ecznym do CIS wype nia w danym przypadku powy sze 
dyrektywy, tj. czy jest celowe, rokuje pozytywny efekt i czy mo na je uzna  za dzia-
anie zgodne z zasad  oszcz dno ci. Tak wi c, o ile posiadanie statusu absolwenta 

CIS nie stanowi jednoznacznego przeciwskazania dla ponownego uczestnictwa w tego 
rodzaju placówce, to jednak ka dy przypadek powinien by  analizowany indywidu-
alnie z uwzgl dnieniem omówionych powy ej uwarunkowa . 

Nale y ponadto zauwa y , e status absolwenta jest ograniczony w czasie. Po 
up ywie terminu, o którym mowa w art. 2 pkt 1a (6 miesi cy od dnia zako czenia 
zaj  w Centrum integracji spo ecznej) by y uczestnik zaj  w CIS nie jest ju  for-
malnie uwa any za absolwenta tej instytucji. Z za o enia absolwenta CIS uwa a si  
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za osob , która naby a w trakcie zaj  w Centrum odpowiednie umiej tno ci, by 
samodzielnie wyj  z kr gu osób wykluczonych spo ecznie. Ponadto do 6 miesi cy 
po uko czeniu zaj  istnieje mo liwo  realizacji indywidualnego programu zatrud-
nienia socjalnego w oparciu o przepis art. 13 ust. 5 ustawy. Dlatego znacznie trud-
niej by oby wykaza  celowo  powtórnego skierowania do Centrum osoby, która 
wci  ma status absolwenta CIS, ni  takiej, która uczestniczy a w zaj ciach dawniej 
ni  przed 6 miesi cami. Cho  zatem ustawa nie przes dza wprost ani samej mo li-
wo ci powtórnego skierowania, ani tym bardziej czasu, po jakim mo e ono nast -
pi , to raczej powinno ono dotyczy  osób, które formalnie nie s  ju  absolwentami. 

 
3. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego 
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego jest sporz dzany w stosunku do 

ka dego uczestnika CIS. Program ten ma pewne cechy umowy b d  porozumienia, 
musi by  bowiem podpisany przez dwie strony stosunku prawnego – tj. uczestnika  
i kierownika Centrum, jako reprezentanta instytucji tworz cej. Ustawa dopuszcza 
mo liwo  zmiany tre ci programu za porozumieniem stron (art. 13 ust. 3). Nie-
w tpliwie jednak instrument ten nale y do sfery prawa publicznego, o czym wiad-
czy droga rozwi zania tego swoistego kontraktu przez kierownika i sposób zaskar-
enia tej czynno ci (art. 13 ust. 4–4b), a tak e obowi zek uzgodnienia z tre ci pro-

gramu z kierownikiem o rodka pomocy spo ecznej/dyrektorem CUS w a ciwym dla 
miejsca zamieszkania lub pobytu uczestnika (art. 12 ust. 4). 

 
4. Uczestnik z innej gminy 
Ustawa ustanawia zasad  pierwsze stwa osób zamieszka ych w gminach, na 

terenie których zosta o utworzone Centrum w skierowaniu do tego typu placówki. 
Je li chodzi o mo liwo  uczestnictwa w Centrum osób zamieszka ych poza gmin , 
w której ma ono siedzib , ustawa dopuszcza dwa przypadki. Po pierwsze, jak wy- 
nika z art. 15 ust. 5 pkt 1 w przypadku zawarcia porozumienia mi dzy gminami  
o kierowaniu osób do Centrum, okre laj cego zasady finansowania kosztów 
uczestnictwa kierowanych tam osób. Cho  ustawa nie przes dza tego wprost, prze-
s anka ta dotyczy w gruncie rzeczy przede wszystkim centrów samorz dowych. Po 
drugie, jak wynika z art. 15 ust. 5 pkt 2, mo e to mie  miejsce w przypadku posia-
dania przez CIS wolnych miejsc i sfinansowania kosztów uczestnictwa osoby kiero-
wanej przez gmin . Gmin , o któr  chodzi w tym przepisie jest gmina w a ciwa ze 
wzgl du na miejsce zamieszkania osoby kierowanej. 

Przes anki, o których mowa w art. 15 ust. 5 s  od siebie niezale ne. Je eli zatem 
zaistnieje przes anka z punktu 2 (a wi c wolne miejsca oraz finansowanie ze strony 
gminy kieruj cej), to brak porozumienia, o którym mowa w punkcie 1, zawartego 
mi dzy gmin  kieruj c  uczestnika, a gmin  miejsca siedziby nie stoi na przeszko-
dzie w przyj ciu uczestnika. 

Porozumienie to zawierane jest, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), na podstawie 
uchwa y rady gminy. Porozumienia pomi dzy jednostkami samorz du terytorialne-
go nale y og asza , zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og asza-
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niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r.  
poz. 1461) w wojewódzkim dzienniku urz dowym. 

 
Art. 13. 1. Program, o którym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik  

socjalny Centrum. 
2. Program powinien okre la  w szczególno ci: 
1) zakres i formy reintegracji zawodowej i spo ecznej; 
2)  
3) osoby odpowiedzialne za realizacj  programu. 
3. Program na wniosek ka dej ze stron mo e ulec zmianie. 
4. Zaprzestanie realizacji programu nast puje w przypadku: 
1) uporczywego naruszania przez uczestnika postanowie  programu, uniemo li-

wiaj cego jego dalsz  realizacj ; 
2) trwa ego opuszczenia przez uczestnika zaj  w Centrum; 
3) o wiadczenia uczestnika o odst pieniu od realizacji programu. 
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzj  w sprawie zaprze-

stania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum. 
4b. Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi przy-

s uguje skarga do s du administracyjnego. 
5. Zako czenie realizacji programu nast puje w okresie do 6 miesi cy po dniu,  

w którym uczestnik obj ty programem podj  zatrudnienie lub inn  prac  zarobkow  
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za o y  
lub przyst pi  do spó dzielni socjalnej lub podj  dzia alno  gospodarcz , albo  
w dniu, w którym up yn  okres uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mo-
wa w art. 15. W trakcie realizacji programu bez uczestnictwa w Centrum wiadczenie 
integracyjne nie przys uguje. 

5a. Po zako czeniu uczestnictwa w zaj ciach w Centrum kierownik Centrum  
wydaje uczestnikowi za wiadczenie potwierdzaj ce uczestnictwo w zaj ciach i umie-
j tno ci nabyte w ramach reintegracji zawodowej i spo ecznej. 

6. Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze wiad-
cze  z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okre lonych w przepisach o wiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, oraz z innych 
wiadcze  okre lonych w niniejszej ustawie. 

7. 

1. Opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego 
Indywidualny program zatrudnienia socjalnego jest g ównym narz dziem pracy 

z osob  podlegaj c  wykluczeniu spo ecznemu i jest w pewnym sensie rodzajem 
umowy okre laj cej uprawnienia i obowi zki stron oraz wskazuje osoby odpo- 
wiedzialne za jego realizacj . Opracowanie programu jest poprzedzone rozmow   
z pracownikiem CIS na temat predyspozycji zawodowych, zainteresowa , sytuacji 
yciowej uczestnika w celu okre lenia najbardziej adekwatnych form reintegracji 

zawodowej i spo ecznej. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj  IPZS po stronie Cen-
trum s : pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy oraz instruktor zawo-
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du. Bezpo redni nadzór nad realizacj  programu sprawuje natomiast kierownik CIS. 
Nale y pami ta , e uczestnik nadal jest osob  bezrobotn . Jego praca w tym okre-
sie jest form  praktyki zawodowej po czonej z ró nego rodzaju szkoleniami i nau-
k  zawodu, realizowanymi w ramach reintegracji zawodowej. Jednak e okres reali-
zacji indywidualnego programu zalicza si  do sta u pracy, poniewa  od wyp aca-
nych uczestnikowi wiadcze  integracyjnych odprowadzane s  odpowiednie sk adki 
na ubezpieczenia spo eczne (wi cej na ten temat w komentarzu do art. 15).  

 
2. Zaprzestanie realizacji IPZS 
Przedterminowe zaprzestanie realizacji programu mo e nast pi  tylko z winy 

uczestnika lub na skutek dobrowolnego odst pienia przez uczestnika od realiza- 
cji programu. W przypadku wyst pienia dwóch pierwszych powodów, okre lonych 
w ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy, które wi  si  z negatywn  postaw  uczestnika wobec 
realizowanego programu zatrudnienia, kierownik centrum integracji spo ecznej jest 
zobowi zany z mocy ustawy wyda  decyzj  administracyjn . Niewydanie decyzji 
administracyjnej w tym zakresie powoduje, e kierownik Centrum pozostaje w bez-
czynno ci w przedmiocie niepodj cia decyzji w sprawie zaprzestania realizacji IPZS. 
Jedynie w przypadku z o enia o wiadczenia o odst pieniu od realizacji programu 
przez samego uczestnika ustawodawca nie przewidzia  potrzeby wydawania decyzji 
o zaprzestaniu realizacji programu. W tym przypadku wystarczy przyj cie o wiad-
czenia przez kierownika CIS lub upowa nionego pracownika CIS.17 

Zgodnie z ust. 4 zaprzestanie realizacji programu nast puje w przypadku upo-
rczywego naruszania jego postanowie  przez uczestnika, w sposób uniemo liwiaj -
cy jego dalsz  realizacj . Zaprzestanie realizacji programu uzale nione jest od cz-
nego wyst pienia dwóch przes anek, a wi c naruszania przez uczestnika postano-
wie  programu, które musi mie  dodatkowo charakter uporczywo ci oraz wyst pu-
j cego, w jego wyniku, braku mo liwo ci dalszej realizacji programu. W sprawie tej 
wypowiedzia  si  Naczelny S d Administracyjny w wyroku z dnia 7 grudnia 2018 r.  
(I OSK 1455/18) stwierdzaj c, e skoro „uporczywe naruszanie przez uczestnika 
postanowie  programu ma uniemo liwia  jego dalsz  realizacj , to niezb dnym 
ustaleniem wst pnym musi by  stwierdzenie zaistnienia sytuacji, któr  mo na za-
kwalifikowa  jako naruszanie przez uczestnika postanowie  programu w sposób 
uporczywy, a wi c w sposób kwalifikowany – niwecz cy mo liwo  dalszego pro-
wadzenia programu, a w konsekwencji jego cel. Dopiero przy dokonaniu takich 
ustale  w zakresie uporczywo ci narusze  mo na przej  do oceny, czy pozostaj  
one w zwi zku z brakiem mo liwo ci dalszej realizacji programu.” Naczelny S d 
Administracyjny stwierdzi , e „ocenie narusze  programu pod k tem konieczno ci 
jego zako czenia podlega  ma nie tylko uporczywo , ale równie  i ich waga, uza-
sadniaj ca przyj cie, e powtarzalno  czy d ugotrwa o  nagannych zachowa  
sprzecznych z ustaleniami programu prowadzi  b dzie do braku mo liwo ci dalszej 
realizacji programu”. Bez w tpienia, zdaniem NSA, „innej ocenie podlega  b dzie 

                                                            
17  Wyrok WSA w odzi z dnia 22 marca 2012 r. (IIISAB/ d4/12). 
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naruszenie przepisów porz dkowych Regulaminu uczestnictwa w Centrum Integra-
cji Spo ecznej, np. w zakresie zak ócania porz dku i spokoju w miejscu i w czasie 
zaj , a innej ocenie naruszenie w zakresie nakazu pozostawania w trze wo ci, pod 
k tem mo liwo ci dalszej realizacji programu. Zachowanie uczestnika, aby mog o 
by  uznane za uporczywe i uniemo liwiaj ce realizacj  indywidualnego programu za-
trudnienia socjalnego musia oby by  na tyle intensywne, cz ste, aby nie by o ad-
nej w tpliwo ci, e cel programu nie mo e zosta  osi gni ty”. 

Zaprzestanie realizacji programu jest rozwi zaniem radykalnym, niwecz cym 
cele zatrudnienia socjalnego. Jego zastosowanie musi wi c by  poprzedzone wszech-
stronnym rozwa eniem stanu sprawy – w szczególno ci tego, czy to narusza- 
nie przez uczestnika postanowie  Programu, uniemo liwia jego dalsz  realizacj .  
W zwi zku z powy szym, np. dwukrotne naruszenie postanowie  regulaminu nie 
nosi znamion uporczywo ci.18 

 
3. Zaskar enie decyzji 
Do decyzji, o których mowa w art. 13 ust. 4a odpowiednie zastosowanie po-

winny znale  przepisy Kodeksu post powania administracyjnego dotycz ce decyzji 
administracyjnych. W tym przypadku „odpowiednie zastosowanie” musi zachodzi  
z pomini ciem uregulowa  dotycz cych odwo a  sk adanych w administracyjnym 
toku instancji. Decyzji tej nie zaskar a si  do organu wy szego rz du ale, w my l  
art. 13 ust. 4b, od razu do wojewódzkiego s du administracyjnego.  

S dem terytorialnie w a ciwym jest wojewódzki s d administracyjny w a ciwy 
ze wzgl du na siedzib  Centrum, zgodnie z zasad  wyra on  w art. 13 § 2 ustawy  
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post powaniu przed s dami administracyjnymi 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2325). Od wyroku wojewódzkiego s du administracyjnego, 
skar cemu oraz kierownikowi Centrum przys uguje skarga kasacyjna do Naczelne-
go S du Administracyjnego. Nale y w tym przypadku pami ta , e w odró nieniu 
od skargi do wojewódzkiego s du administracyjnego, któr  mo na z o y  samo-
dzielnie, skarga kasacyjna do NSA powinna by  sporz dzona przez radc  prawnego 
lub adwokata, reprezentuj cego stron . Art. 175 § 1 – Prawa o post powaniu 
przed s dami administracyjnymi ustanawia bowiem tzw. przymus adwokacko-radow- 
ski, z uwagi na wysoki stopie  sformalizowania tego rodka zaskar enia.  

Rezygnacja w przypadku decyzji kierownika Centrum z zasady dwuinstancyjno-
ci, wyra onej w art. 15 Kodeksu post powania administracyjnego stanowi istotn  

ró nic  w stosunku do klasycznego modelu post powania administracyjnego. 
 
4. Zako czenie uczestnictwa w centrum i realizacji IPZS 
Okres uczestnictwa w Centrum, zgodnie z art. 15 ust. 1–3 ustawy, po pomy l-

nym zako czeniu jednomiesi cznego okresu próbnego, mo e trwa  do 11 miesi cy 
z mo liwo ci  przed u enia o kolejne 6 miesi cy. Generaln  zasad  jest, e zako -
czenie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego nast puje w dniu, 

                                                            
18  Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 22 listopada 2017 r. (II SA/Sz1131/17). 
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w którym up yn  okres uczestnictwa w Centrum zgodnie z art. 15 ustawy tj. mak-
symalnie po 18 miesi cach. Po zako czeniu uczestnictwa w CIS, kierownik, na pod-
stawie art. 13 ust. 5a, wydaje uczestnikowi za wiadczenie, co jest równoznaczne  
z nabyciem statusu absolwenta Centrum (zgodnie z art. 2 pkt 1a ustawy). Za wiad-
czenie wa ne jest 6 miesi cy od dnia wydania. Absolwent centrum integracji spo-
ecznej posiadaj cy za wiadczenie, ponownie zostaje wpisany do rejestrów powia-

towego urz du pracy, po czym mo e zosta  skierowany do zatrudnienia wspiera-
nego. Mo e tak e ubiega  si  o rodki z Funduszu Pracy na podj cie dzia alno ci 
gospodarczej oraz na za o enie lub przyst pienie do spó dzielni socjalnej.  

Ust. 5 reguluje natomiast kwesti  zako czenia realizacji indywidualnego pro-
gramu zatrudnienia socjalnego. Zako czenie realizacji IPZS nast puje: 

1) w okresie do 6 miesi cy po dniu, w którym uczestnik: 
a) podj  zatrudnienie (na podstawie stosunku pracy, stosunku s u bowego 

oraz umowy o prac  nak adcz 19), 
b) podj  inn  prac  zarobkow  (na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym 

umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie o lub umowy o pomocy przy 
zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym rolników albo wy-
konywanie pracy w okresie cz onkostwa w rolniczej spó dzielni produkcyjnej, spó -
dzielni kó ek rolniczych lub spó dzielni us ug rolniczych20), 

c) za o y  lub przyst pi  do spó dzielni socjalnej, 
d) podj  dzia alno  gospodarcz  
albo 
2) w dniu, w którym up yn  okres uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, zgod-

nie z brzmieniem art. 15 ustawy. 
Jak z wynika z powy szego, realizacja IPZS nie w ka dym przypadku jest to sa-

ma z uczestniczeniem w zaj ciach w CIS, bowiem program mo e by  realizowany 
tak e pó niej (do 6 miesi cy), ale jedynie wtedy, gdy niemo no  uczestnictwa  
w zaj ciach wynika z podj cia zatrudnienia lub dzia alno ci gospodarczej w jednej  
z form wskazanych w ust. 5. 

Na przeszkodzie uczestnictwu w CIS w wymiarze godzinowym wymaganym 
ustaw  stoi podj cie zatrudnienia w pe nym wymiarze czasu pracy. Mimo zatem, e 
w takim przypadku uczestnik Centrum mo e dalszym ci gu realizowa  indywidual-
ny program zatrudnienia socjalnego, to strony tego kontraktu winny rozwa y  
zmian  jego kszta tu, w taki sposób, aby uczestnik dalej otrzymywa  wsparcie, które 
mo e mu by  potrzebne w zmienionej sytuacji yciowej, lecz ze zniesieniem obo-
wi zku brania udzia u we wszystkich zaj ciach prowadzonych w CIS (chyba, e 
pierwotny kontrakt dostatecznie regulowa  tak  ewentualno ). Jednak e poniewa  
w art. 13 ust. 5 zdanie 2 ustawodawca wyra nie wskaza , e w trakcie realizacji 
programu bez uczestnictwa w Centrum wiadczenie integracyjne nie przys uguje, 

                                                            
19  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482). 
20  Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-

cjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482). 
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to wnioskuj c  mo na przyj , na gruncie komentowanej ustawy, e 
wiadczenie to przys uguje w sytuacji, gdy uczestnik pomimo zatrudnienia lub pod-

j cia innej pracy zarobkowej, dzia alno ci gospodarczej albo za o enia lub przyst -
pienia do spó dzielni socjalnej nadal uczestniczy w zaj ciach w Centrum, z zastrze-
eniem przepisów reguluj cych zasady uczestnictwa w Centrum, w szczególno ci 

art. 14 i 15. Pracuj cy uczestnik mo e zatem otrzyma  wiadczenie integracyjne 
maksymalnie do 18 miesi cy po spe nieniu wymogów dotycz cych czasu dziennego 
pobytu w CIS (nie krócej 6 godzin dziennie) oraz dopuszczalnej liczby nieusprawie-
dliwionych nieobecno ci. 

 
5. Ubezpieczenie zdrowotne uczestnika 
Stosownie do ust. 6 art. 13 ustawy, realizacja indywidualnego programu za-

trudnienia socjalnego jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze wiadcze   
z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okre lonych w przepisach o wiadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych oraz z innych 
wiadcze  okre lonych w niniejszej ustawie. 

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1373), obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegaj  m.in. osoby obj te 
indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegaj ce obowi zkowi 
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytu u. Obowi zek ubezpieczenia zdrowotne-
go powstaje po up ywie 30 dni od dnia rozpocz cia realizacji indywidualnego pro-
gramu zatrudnienia socjalnego, a wygasa z dniem jego zako czenia lub zaprzesta-
nia realizacji (art. 73 pkt 13 lit. a ww. ustawy). Podstaw  wymiaru sk adek zdro- 
wotnych jest maksymalna kwota zasi ku sta ego z pomocy spo ecznej. Zgodnie za   
z art. 86 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, sk adki na ubezpieczenie zdrowotne osób reali-
zuj cych indywidualny program zatrudnienia socjalnego, op aca o rodek pomocy 
spo ecznej kieruj cy do uczestnictwa w centrum integracji spo ecznej.  

Realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, o którym mowa 
w art. 12 ust. 4 komentowanej ustawy, jest zatem konieczn  przes ank  do obj cia 
osoby skierowanej przez o rodek pomocy spo ecznej/CUS do uczestnictwa w CIS 
ubezpieczeniem zdrowotnym. 

 
 

Rozdzia  5.  
Zasady uczestnictwa w centrum integracji spo ecznej  

 
Art. 14. 1. Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie mo e by  krótszy ni  

6 godzin. 
1a. Kierownik Centrum opracowuje miesi czny program zaj  w Centrum. 
2. Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom: 
1) szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy; 
2) przeprowadzenie odpowiednich bada  lekarskich; 
3) odzie  robocz  i obuwie robocze; 
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4) bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj ciach, w tym rodki 
ochrony indywidualnej. 

3. Uczestnikom zaj  w Centrum przys uguje zaopatrzenie z tytu u wypadku  
w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytu u wypad-
ków lub chorób zawodowych powsta ych w szczególnych okoliczno ciach. 

4. Uczestnikom zaj  w Centrum przys uguje nieodp atnie jeden posi ek dziennie 
w trakcie pobytu. 

Ustawa okre la minimalny czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum. Nie 
mo e by  krótszy ni  6 godzin. Miesi czny program zaj  w Centrum powinien 
uwzgl dnia  ten wymóg. Cho  w uzasadnieniu do projektu ustawy nie wyja niono 
przyczyny wprowadzenia takiego minimum, nale y przypuszcza , ze chodzi o za-
pewnienie uczestnikom mo liwie intensywnych zaj  i zapobieganie prowadzeniu 
przez CIS dzia a , które tylko pozornie wp ywa yby na zmian  sytuacji yciowej 
uczestnika. Z uwagi na fakt, e rozwi zania te adresowane s  do osób niepracuj -
cych, a ponadto, w zamian za uczestnictwo w zaj ciach wypacane jest wiadczenie 
integracyjne, dzienny czas trwania zaj  móg  by  okre lony na poziomie zbli onym 
do czasu, jaki osoby te sp dza yby w zak adzie pracy. 

 
Art. 15. 1. Okres próbny w Centrum trwa 1 miesi c. W okresie próbnym uczest-

nik otrzymuje wiadczenie integracyjne w wysoko ci 50% zasi ku dla bezrobotnych. 
2. Po pomy lnym zako czeniu okresu próbnego, kierownik o rodka pomocy spo-

ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej w centrum us ug 
spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – dyrektor centrum us ug spo-
ecznych, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa  

w zaj ciach w Centrum.  
3. Okres uczestnictwa w zaj ciach w Centrum mo e trwa  do 11 miesi cy. Je eli 

analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzeb  przed u enia okresu uczestnic-
twa w zaj ciach w Centrum, tak e w przypadku tworzenia spó dzielni socjalnej lub 
podj cia dzia alno ci gospodarczej przez uczestnika zaj  w Centrum, kierownik Cen-
trum, na wniosek lub po zasi gni ciu opinii pracownika socjalnego Centrum, mo e 
przed u y  okres uczestnictwa w zaj ciach do 6 miesi cy. 

4. W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na 
wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje wiadczenie integracyjne w wyso-
ko ci zasi ku dla bezrobotnych. 

5. wiadczenie integracyjne jest wyp acane przez Centrum w okresach miesi cz-
nych z do u. 

6. wiadczenie integracyjne za niepe ny miesi c uczestnictwa ustala si  dziel c 
kwot  wiadczenia przez 30 i mno c przez liczb  dni kalendarzowych przypadaj -
cych w okresie, za który wiadczenie to przys uguje. 

6a. W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na 
wniosek uczestnika, kierownik Centrum mo e przyzna  do 6 dni wolnych od zaj   
w Centrum, za które przys uguje wiadczenie integracyjne w pe nej wysoko ci. 

7. wiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za ka dy dzie  nieuspra-
wiedliwionej nieobecno ci uczestnika na zaj ciach w Centrum trwaj cej nie d u ej ni  
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3 dni w miesi cu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci trwaj cej d u ej 
ni  3 dni w miesi cu wiadczenie integracyjne za dany miesi c nie przys uguje. 

7a. W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, za 
okres niezdolno ci do uczestniczenia w zaj ciach wskutek choroby potwierdzonej 
przez lekarza, jednak nie d u szy ni  14 dni, wiadczenie integracyjne ulega zmniej-
szeniu o 1/40 za ka dy dzie  niezdolno ci. Za ka dy kolejny dzie  niezdolno ci do 
uczestniczenia w zaj ciach w Centrum wiadczenie nie przys uguje. 

8. Na wniosek kierownika Centrum, zawieraj cy kopi  listy wyp aconych wiad-
cze  integracyjnych, starosta w a ciwy dla siedziby Centrum refunduje ze rodków 
Funduszu Pracy kwot  wyp aconych w poprzednim miesi cu wiadcze  integra- 
cyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. Na wniosek kierownika Cen-
trum starosta mo e przekaza  Centrum zaliczk  na wyp at  wiadcze  integracyj-
nych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. 

 
1. Okres próbny 
Aby uczestniczy  w zaj ciach Centrum przez pe ne 12 miesi cy, konieczne  

jest pomy lne uko czenie jednomiesi cznego okresu próbnego. W okresie próbnym 
nast puje ju  realizacja indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, którego 
podpisanie, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy, poprzedza przyj cie do Centrum osoby 
skierowanej. U ycie przez ustawodawc  w ust. 2 okre lenia: „po pomy lnym zako -
czeniu” okresu próbnego wiadczy, o konieczno ci dokonania przez kierownika Cen-
trum oceny postawy i zaanga owania osoby skierowanej do uczestnictwa w zaj ciach 
Centrum. Brak mo liwo ci uznania okresu próbnego za zako czony pomy lnie nie 
wyklucza ponownego skierowania osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy do 
uczestnictwa w zaj ciach w CIS przez odpowiedni o rodek pomocy spo ecznej lub 
powiatowy urz d pracy, z zastrze eniem rozwa enia celowo ci takiego dzia ania,  
w oparciu o przes anki omówione szerzej w komentarzu do art. 12. 

 
2. Okres uczestnictwa 
Zgodnie z ust. 3 ustawy, okres uczestnictwa w zaj ciach CIS mo e trwa  do  

11 miesi cy. Je eli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzeb  przed u e-
nia okresu uczestnictwa, kierownik, na wniosek lub po zasi gni ciu opinii pracow-
nika socjalnego, mo e przed u y  okres uczestnictwa w zaj ciach do 6 miesi cy. 
Zgodnie z art. 14 ust. 2–4 ustawy, kierownik CIS jest zobowi zany zapewni  uczest-
nikowi: 

1) szkolenie z zakresu BHP;  
2) przeprowadzenie bada  lekarskich; 
3) odzie  robocz  i obuwie robocze; 
4) bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 
Dodatkowo, uczestnikom zaj  w CIS przys uguje zaopatrzenie z tytu u wypad-

ku w trakcie pobytu w CIS oraz jeden nieodp atny posi ek dziennie.  
Na gruncie art. 15 pojawia si  pytanie, czy okres próbny, o którym mowa  

w ust. 1 nale y do okresu uczestnictwa. Zgodnie z art. 15 ust. 2 uczestnik kierowany 
jest do uczestnictwa dopiero po pomy lnym zako czeniu okresu próbnego. Z dru-



47 

giej strony ustawodawca okre la mianem uczestnika tak e osob  bior c  udzia   
w Centrum w okresie próbnym. Tak e z uzasadnienia do rz dowego projektu usta-
wy wynika, e okres próbny zalicza si  do tzw. pierwszego etapu uczestnictwa  
w Centrum, który wraz z 11 miesi cznym okresem, o którym mowa w ust. 3 ma 
wynosi  12 miesi cy. Dokument ten nale y uzna  za przydatny w dokonywaniu 
wyk adni omawianego przepisu, konstrukcja tego postanowienia nie zmieni a si  
bowiem w sposób istotny od czasu skierowania projektu rz dowego do Sejmu. 

Wydaje si  zatem, e tam gdzie ustawodawca mówi o okresie uczestnictwa, 
oznacza to tak e okres próbny. Natomiast art. 15 ust. 6a oraz 7a, wyra nie odnosi 
si  do okresu uczestnictwa, „o którym mowa w ust. 3”. Wyra enie to dookre la,  
o który etap uczestnictwa chodzi, zatem nale y przyj , e art. 15 ust. 6a oraz 7a 
dotyczy tylko drugiego etapu uczestnictwa, rozpocz tego po zako czeniu okresu 
próbnego. 

 
3. Dni wolne od zaj  
W okresie uczestnictwa w zaj ciach w CIS, kierownik CIS, na wniosek uczestni-

ka, mo e przyzna  do 6 dni wolnych od zaj , za które przys uguje wiadczenie 
integracyjne w pe nej wysoko ci. W zwi zku z zastrze eniem okresu uczestnictwa 
do okre lonego w ust. 3, uczestnikowi przys uguj  dni wolne od zaj  z zachowa-
niem prawa do wiadczenia integracyjnego dopiero po okresie próbnym. 

 
4. Ubezpieczenie spo eczne uczestnika 
Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o syste-

mie ubezpiecze  spo ecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300) obowi zkowemu ubezpie-
czeniu emerytalnemu i rentowemu podlegaj  osoby m.in. pobieraj ce wiadczenie 
integracyjne. Zgodnie za  z art. 18 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy podstaw  wymiaru tej 
sk adki stanowi kwota wiadczenia integracyjnego, a obowi zek ubezpieczenia 
powstaje z dniem nabycia wiadczenia integracyjnego i ustaje z dniem utraty prawa 
do jego wiadczenia (art. 13 pkt 9 ww. ustawy). W zwi zku z powy szym, okres 
uczestnictwa w CIS zalicza si  do czasu pracy, jako okres sk adkowy na ubezpiecze-
nia spo eczne. 

 
5. wiadczenie integracyjne 
Wysoko  wiadczenia integracyjnego jest równa zasi kowi dla bezrobotnych. 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie 
wysoko ci zasi ku dla bezrobotnych z dnia 26 kwietnia 2019 r. (M.P. z 2019 r.  
poz. 417) wysoko  zasi ku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2019 r. wynosi 861,40 z . 

Jak wskaza  w wyroku z dnia 18 grudnia 2008 r. (I OSK 689/08) Naczelny S d 
Administracyjny przyznanie wiadczenia integracyjnego nie jest uzale nione, od 
spe nienia okre lonego kryterium dochodowego, natomiast brak prawa do wiad-
czenia integracyjnego wi e si  z posiadaniem prawa do zasi ku dla bezrobotnych, 
zasi ku przedemerytalnego, wiadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, 
renty z tytu u niezdolno ci do pracy i emerytury, o czym stanowi art. 1 ust. 3 pkt 1 
– 8 ustawy. Ponadto wiadczenie integracyjne nie jest równie  wiadczeniem  
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z pomocy spo ecznej (art. 36 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej). 
W ocenie NSA wiadczenie integracyjne zbli one jest do zasi ku dla bezrobotnych 
pomimo, e przyznawane s  na podstawie odr bnych ustaw, gdy  jest przyznawa-
ne w wysoko ci tego zasi ku. Równowa no  wiadcze  potwierdza, zdaniem S du, 
przepis art. 1 ust. 3 pkt 1 komentowanej ustawy, który pozbawia wiadczenia inte-
gracyjnego osob  uprawnion  do zasi ku dla bezrobotnych. 

 
6. wiadczenie integracyjne za niepe ny miesi c 

wiadczenie integracyjne za niepe ny miesi c uczestnictwa ustala si  dziel c 
kwot  wiadczenia przez 30 i mno c przez liczb  dni kalendarzowych przypadaj -
cych w okresie, za który wiadczenie to przys uguje.  

Postanowienie to mo na zilustrowa  poni szym  przyk adem:  

 

 

 

 
7. Dni wolne z prawem do wiadczenia integracyjnego w pe nej wyso- 

ko ci 
Zgodnie z ust. 6a w okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym 

mowa w ust. 3, na wniosek uczestnika, kierownik Centrum mo e przyzna  do 6 dni 
wolnych od zaj  w Centrum, za które przys uguje wiadczenie integracyjne w pe -
nej wysoko ci. 

Uczestnikowi CIS w ca ym okresie uczestnictwa przys uguje jedynie 6 pe - 
nop atnych dni wolnych od zaj , nawet w przypadku przed u enia uczestnictwa  
z 11 miesi cy o kolejne 6 miesi cy. 

 
8. Zmniejszenie wiadczenia integracyjnego w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecno ci.  
wiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za ka dy dzie  nieuspra-

wiedliwionej nieobecno ci uczestnika na zaj ciach w Centrum trwaj cej nie d u ej 
ni  3 dni w miesi cu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci trwaj cej 
d u ej ni  3 dni w miesi cu wiadczenie integracyjne za dany miesi c nie przys ugu-
je (ust. 7). 
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Powy szy przepis mo na zilustrowa  nast puj cym przyk adem:  

 

 

9. Zmniejszenie wiadczenia integracyjnego w przypadku usprawiedliwionej nie-
obecno ci.  

Jak wynika z ust. 7a w okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym 
mowa w ust. 3, za okres niezdolno ci do uczestniczenia w zaj ciach wskutek choro-
by potwierdzonej przez lekarza, jednak nie d u szy ni  14 dni, wiadczenie inte- 
gracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za ka dy dzie  niezdolno ci. Za ka dy kolejny 
dzie  niezdolno ci do uczestniczenia w zaj ciach w Centrum wiadczenie nie przy-
s uguje. W zwi zku z powy szym, w ca ym okresie uczestnictwa, nast puj cym  
po okresie próbnym, uczestnik otrzyma wiadczenie integracyjne pomniejszone  
o 1/40 tylko za okres nieobecno ci spowodowanej chorob  po wiadczon  przez 
lekarza do 14 dni (w przypadku krótszych nieobecno ci, dni choroby sumuje si   
do uzyskania 14 dni). Po przekroczeniu 14 dni zwolnienia lekarskiego do oblicze- 
nia wysoko ci nale nego wiadczenia integracyjnego zastosowanie maj  przepisy 
art. 15 ust. 6. 

Powy szy przepis mo na zilustrowa  nast puj cym przyk adem:  
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Dodatkowo wydaje si , e przepis ten mówi wy cznie o chorobie uczestnika 
Centrum, nie za  o chorobie innych cz onków rodziny. Gdyby bowiem chodzi o 
tak e o nieobecno  spowodowan  konieczno ci  opieki nad dzieckiem lub innym 
cz onkiem rodziny, to ustawodawca powinien szerzej uj  przes anki dokonania 
wyp aty wiadczenia pomimo nieobecno ci. Art. 15 ust. 7a nie mówi jednak ani  
o nieobecno ci spowodowanej konieczno ci  sprawowania opieki nad dzieckiem 
czy innym cz onkiem rodziny, ani nawet ogólnie o nieobecno ci usprawiedliwionej. 
Poniewa  przepis ten ustanawia wyj tek od zasady wyp acania wiadczenia za dni, 
w których uczestnik by  obecny na zaj ciach, to nie nale y stosowa  jego rozsze- 
rzaj cej wyk adni. Nale y zatem przyj , e wyp ata wiadczenia integracyjnego 
zmniejszonego o 1/40 dotyczy okresu potwierdzonej przez lekarza choroby uczest-
nika Centrum (nieprzekraczaj cego 14 dni). Nie dotyczy natomiast innych okolicz-
no ci, w których yciowo uzasadnione, czy nawet konieczne jest opuszczenie przez 
niego zaj . Wówczas brak uczestnictwa w zaj ciach w Centrum spowodowanego 
np. opiek  nad chorym dzieckiem czy innym cz onkiem rodziny powinno by  trak-
towane jako nieobecno  usprawiedliwiona i nale y zastosowa  zasad  z art. 15 
ust. 6. 

Nale y podkre li , e do uczestników CIS nie stosuje si  przepisów prawa pracy. 
 
10. Brak wiadczenia integracyjnego za dni usprawiedliwionej nieobecno ci  
Cho  ustawa nie przes dza tego wprost, to odliczanie kwoty wiadczenia za dni 

usprawiedliwionej obecno ci, za któr  wiadczenie to nie przys uguje (np. w razie 
przekroczenia limitu p atnego zwolnienia lekarskiego) powinno nast powa  wed ug 
regu y w a ciwej dla odliczania wiadczenia za niepe ny miesi c uczestnictwa, wy-
ra onej w ust. 6. wiadczenie integracyjne za dni usprawiedliwionej nieobecno ci 
po przekroczeniu 14 dnia zwolnienia lekarskiego ustala si  zatem dziel c kwot  
wiadczenia przez 30 i mno c przez liczb  dni kalendarzowych przypadaj cych  

w okresie, za który wiadczenie to przys uguje. 
 
11. Ograniczenie egzekucji s dowej ze wiadcze  integracyjnych 
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1460) reguluje zasady egzekucji s dowej. Zgodnie z brzmieniem  
Art. 831 § 1 pkt 9 Kpc, który reguluje ograniczenia egzekucji z wierzytelno ci i in-
nych praw maj tkowych oraz z rachunku bankowego, egzekucji nie podlega m.in. 
wiadczenie integracyjne wyp acane uczestnikowi przez centra integracji spo ecz-

nej. Natomiast Art. 833 Kpc odnosi si  do ogranicze  egzekucji wynagrodze  za 
prac  i innych wiadcze  periodycznych o podobnym charakterze, a tak e emerytur 
i rent oraz wiadcze  okresowych, których celem jest zapewnienie utrzymania albo 
stanowi cych jedyne ród o dochodu d u nika b d cego osob  fizyczn .  

W § 6 tego artyku u wskazano, e nie podlegaj  egzekucji wiadczenia alimen-
tacyjne, wiadczenia pieni ne wyp acane w przypadku bezskuteczno ci egzekucji 
alimentów, wiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, piel gnacyjne, porodowe, dla 
sierot zupe nych, zasi ki dla opiekunów, wiadczenia z pomocy spo ecznej, wiad-
czenia integracyjne, wiadczenie wychowawcze oraz jednorazowe wiadczenie,  
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o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  
w ci y i rodzin „Za yciem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473). S  to wiadczenia stanowi -
ce przejaw polityki prorodzinnej i ochrony dzieci, które maj  wspomaga  d u nika  
i jego rodzin  dla zapewnienia jej minimalnego poziomu egzystencji.21 

 
12. Refundacja wiadcze  integracyjnych przez starost  
Zgodnie z ust. 8 komentowanego przepisu, starosta w a ciwy dla siedziby CIS 

refunduje ze rodków Funduszu Pracy kwot  wyp aconych w poprzednim miesi cu 
wiadcze  integracyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. W zwi z-

ku z powy szym, kierownik CIS w celu uzyskania refundacji wyp aconych wiadcze  
integracyjnych, powinien z o y  wniosek do w a ciwego dla siedziby CIS powiato-
wego urz du pracy. Przepisy ustawy o zatrudnieniu socjalnym stanowi  zatem

 w stosunku do postanowie  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Przepisy komentowanej ustawy jednoznacznie stanowi , e na wniosek kie-
rownika Centrum, zawieraj cy kopi  listy wyp aconych uczestnikom zaj  wiad-
cze  integracyjnych, starosta w a ciwy dla siedziby Centrum refunduje ze rodków 
Funduszu Pracy kwot  wyp aconych w poprzednim miesi cu wiadcze  integracyj-
nych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. Z tre ci tak sformu owanego 
przepisu wynika, e starosta nieb d cy w a ciwym dla siedziby Centrum, nie mo e 
zrefundowa , na wniosek Centrum, wyp aconych wiadcze  integracyjnych.  

Wyp acane uczestnikom zaj  w Centrum wiadczenie integracyjne, stanowi 
cz  kosztów uczestnictwa w zaj ciach Centrum i realizacji indywidualnego pro-
gramu zatrudnienia socjalnego.  

Zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia instytucjach rynku pracy, wiadczenia integracyjne przyznawane na 
podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz sk adki na ubezpieczenia spo-
eczne od tych wiadcze  finansowane s  ze rodków Funduszu Pracy. Natomiast 

stosownie do art. 15 ust. 8 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wiadczenie integra-
cyjne jest wiadczeniem obligatoryjnym. wiadczenia integracyjne nie s  zatem 
finansowane ze rodków Funduszu Pracy (w ramach limitów) na realizacj  progra-
mów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych fakultatywnych zada , ustalanych przez ministra w a ciwe-
go do spraw pracy wed ug algorytmu. Zgodnie natomiast z art. 109 ust. 5 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy, rodki 
Funduszu Pracy na wyp at  wiadcze  obligatoryjnych s  przekazywane, mi dzy 
innymi samorz dom powiatów, do wysoko ci faktycznych potrzeb. Nie ma zatem 
potrzeby zawierania przez starostów jakichkolwiek porozumie  w przedmiocie 
refundacji wiadcze  integracyjnych. Starosta w a ciwy dla siedziby Centrum inte-
gracji spo ecznej, zgodnie z powo anymi wy ej przepisami wskazanych ustaw, ma 

                                                            
21  A. Zieli ski, K. Flaga-Gieruszy ska „Kodeks Post powania Cywilnego. Komentarz”, wydanie 10. 

2019 r. 
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bowiem prawo i obowi zek wnioskowania o rodki Funduszu Pracy na finansowa-
nie wiadcze  integracyjnych do wysoko ci faktycznie istniej cych w tym zakresie 
potrzeb. 

 
13. Kierowanie osób d ugotrwale bezrobotnych do CIS przez Powiatowy Urz d 

Pracy 
Zgodnie z art. 12 osoba mo e zosta  skierowana do uczestnictwa w zaj ciach 

prowadzonych przez Centrum, przez w a ciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu 
osoby o rodek pomocy spo ecznej, a pocz wszy od 1 stycznia 2020 tak e przez 
dyrektora centrum us ug spo ecznych, (o ile w danym powiecie o rodek pomocy 
spo ecznej zostanie przekszta cony w centrum us ug spo ecznych). Inn  mo liwo-
ci  zgodn  z obowi zuj cymi przepisami, jest skierowanie osoby d ugotrwale bez-

robotnej do uczestniczenia w zaj ciach Centrum przez powiatowy urz d pracy,  
w którego ewidencji figuruje osoba kierowana. W takiej sytuacji powiatowy urz d 
pracy ma obowi zek, powiadomienia o fakcie skierowania w a ciwy o rodek pomo-
cy spo ecznej/CUS. Kierowanie do Centrum przez powiatowe urz dy pracy dotyczy 
tylko osób d ugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku kierowania osób do Centrum 
utworzonego przez organizacj  pozarz dow , porozumienie w sprawie kierowania 
do Centrum, zawartego pomi dzy powiatowym urz dem pracy a o rodkiem pomo-
cy spo ecznej/CUS nie jest wymagane. Niemniej z uwagi na realizacj  konkretnych 
projektów mo e ono zosta  zawarte i uwzgl dnia  szczegó owe zasady wspó pracy, 
niewymienione w przepisach. 

Kierowanie osób bezrobotnych korzystaj cych ze wiadcze  z pomocy spo ecz-
nej do uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego na pod-
stawie art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy wymaga z o enia przez o rodek pomocy spo ecz-
nej/CUS wniosku w tej sprawie. Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez powiatowy 
urz d pracy skutkuje skierowaniem osoby do udzia u w CIS oraz konieczno ci  za-
warcia porozumienia, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 
Art. 15a. 1. W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa  

w art. 15 ust. 3, kierownik Centrum mo e przyzna  uczestnikowi motywacyjn  pre-
mi  integracyjn , bior c pod uwag  aktywn  postaw  i post py w reintegracji spo-
ecznej i zawodowej. 

2. Motywacyjna premia integracyjna nie mo e przekroczy  50% wysoko ci 
wiadczenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4. 

Motywacyjna premia integracyjna powinna by  narz dziem, które z jednej 
strony pozwala wyró ni  najbardziej zaanga owanych uczestników CIS, a z drugiej 
wp ywa  aktywizuj co na inne osoby u wiadamiaj c im korzy ci p yn ce z sumien-
no ci w wykonywaniu obowi zków wynikaj cych z programu, co powinno przek a-
da  si  na kszta towanie przysz ych postaw pracowniczych.  
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Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym kierownik Centrum 
mo e przyzna  uczestnikowi motywacyjn  premi  integracyjn , bior c pod uwag  
aktywn  postaw  i post py w reintegracji spo ecznej i zawodowej. Zasady przy-
znawania premii motywacyjnej powinny by  jasno okre lone w regulaminie dzia a-
nia CIS. Udzielenie przez kierownika Centrum premii integracyjnej nie tworzy po 
stronie Pup czy gminy obowi zku przekazania na rzecz Centrum dodatkowych 
rodków, bowiem kierownik CIS mo e w ramach pe nienia swojej funkcji dyspono-

wa  jedynie rodkami tej jednostki organizacyjnej. Premia ta finansowana jest ze 
rodków Centrum, o których mowa w art. 10 ust. 1 lub 2, na co wskazuje brzmienie 

art. 10 ust. 6 pkt 1. Motywacyjna premia w wietle art. 10 ust. 6 nie stanowi jednak 
wiadczenia integracyjnego (przepis ten u ywaj c spójnika „oraz” wskazuje, e s  

to odr bne kategorie przysporze  na rzecz uczestnika). Do premii tej nie stosuje si  
zatem art. 15 ust. 8, zgodnie z którym na wniosek kierownika Centrum, zawieraj cy 
kopi  listy wyp aconych wiadcze  integracyjnych, starosta w a ciwy dla siedziby 
Centrum refunduje ze rodków Funduszu Pracy kwot  wyp aconych w poprzednim 
miesi cu wiadcze  integracyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. 

 
 

Rozdzia  6. 
Zatrudnienie wspierane  

 
Art. 15b. 1. Zatrudnienie wspierane mo e by  realizowane w formie: 
1) prac spo ecznie u ytecznych na zasadach okre lonych w przepisach o promo-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
2) skierowania do pracy na zasadach okre lonych w art. 16; 
3) rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i spo ecznego dla 

osób realizuj cych prace spo ecznie u yteczne w rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmuj cych zatrudnienie, dzia alno  
gospodarcz , zak adaj cych lub przyst puj cych do spó dzielni socjalnej. 

2. Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach  
o pomocy spo ecznej. 

Zatrudnienie wspierane nie jest w istocie zatrudnieniem, ale ró nymi formami 
wspierania aktywno ci zawodowej osób, do których stosuje si  przepisy ustawy 
wskazanych w art. 1 ust. 2. W gruncie rzeczy, je li chodzi o charakter tych dzia a , 
to jest to raczej wspieranie zatrudnienia, które jest stanem docelowym, a nie za-
trudnianie samo w sobie. 

Prace spo ecznie u yteczne to prace wykonywane przez osoby nieposiadaj ce 
prawa do zasi ku dla bezrobotnych na skutek skierowania przez starost  (Pup), 
organizowane przez gmin  w jednostkach organizacyjnych pomocy spo ecznej, 
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj cych si  pomoc  charytatywn  lub 
dzia aj cych na rzecz spo eczno ci lokalnej. Wymiar wykonywania prac spo ecznie 
u ytecznych to 10 godzin tygodniowo. Wykonywanie prac spo ecznie u ytecznych 
odbywa si  na podstawie porozumienia zawartego mi dzy starost  a gmin , na 
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rzecz której prace b d  wykonywane. Gmina sporz dza do dnia 31 stycznia ka de-
go roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spo ecznie u ytecznych  
i przesy a go w a ciwemu miejscowo staro cie i kierownikowi o rodka pomocy spo-
ecznej/dyrektorowi CUS. Osobie wykonuj cej prace spo ecznie u yteczne przys u-

guje wiadczenie w wysoko ci nie ni szej ni  obecnie 8,5 z  za ka d  godzin  wy- 
konywania prac. wiadczenie to podlega waloryzacji na zasadach okre lonych  
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Starosta refunduje 
gminie ze rodków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty wiadczenia przys u-
guj cego osobie wykonuj cej prace spo ecznie u yteczne. 

Skierowanie do pracy zosta o omówione szerzej w komentarzu do art. 16. 
Trzeci  z wymienionych w przepisie form zatrudnienia wspieranego s  dzia ania 

z zakresu poradnictwa (kierowane do osoby potrzebuj cej) oraz rzecznicze (a wiec 
kierowane do podmiotów zewn trznych w stosunku do niej) dotycz ce kwestii 
zawodowych, psychologicznych i spo ecznych. W ramach zatrudnienia wspieranego 
dzia ania te s u y  maj  osobom realizuj cym prace spo ecznie u yteczne w rozu-
mieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmuj -
cych zatrudnienie, dzia alno  gospodarcz , zak adaj cych lub przyst puj cych do 
spó dzielni socjalnej. Stanowi  one uzupe nienie, nierzadko ostatni etap cie ki, 
któr  pod a osoba trafiaj ca wreszcie do rodowiska pracy innego ni  CIS. 

 
Art. 16. 1. Po zako czeniu uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, a w uzasadnio-

nych przypadkach tak e przed jego zako czeniem, jednak nie wcze niej ni  po  
6 miesi cach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika so-
cjalnego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej – na 
wniosek pracownika socjalnego: 

1) powiatowy urz d pracy mo e skierowa  uczestnika lub uczestnicz cego  
w klubie integracji spo ecznej do pracy:  

a) u pracodawcy,  
b) w Centrum.  
2)  
1a. Absolwenci centrum integracji spo ecznej lub absolwenci klubu integracji 

spo ecznej mog  podj  wspóln  dzia alno  gospodarcz  w formie spó dzielni so-
cjalnej na zasadach okre lonych w przepisach o spó dzielniach socjalnych. 

2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa si  na pod-
stawie umowy zawartej mi dzy starost  w a ciwym dla siedziby Centrum lub gminy, 
organizacji pozarz dowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a praco-
dawc , w której pracodawca zobowi zuje si  do zatrudnienia skierowanego uczest-
nika lub uczestnicz cego w klubie integracji spo ecznej przez okres nie krótszy ni   
12 miesi cy, a starosta do refundowania pracodawcy cz ci wyp aconego tej osobie 
wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesi cy, w wysoko ci nieprzekraczaj cej: 

1) 100% zasi ku dla bezrobotnych wraz ze sk adk  na ubezpieczenia spo eczne,  
w pierwszych 3 miesi cach; 

2) 80% zasi ku dla bezrobotnych wraz ze sk adk  na ubezpieczenia spo eczne,  
w 3 kolejnych miesi cach; 
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3) 60% zasi ku dla bezrobotnych wraz ze sk adk  na ubezpieczenia spo eczne,  
w nast pnych 6 miesi cach. 

3. Przepis ust. 2 stosuje si  odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika  
i uczestnicz cego w klubie integracji spo ecznej do pracy w Centrum. 

4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podj ciu dzia alno ci,  
o której mowa w ust. 1a, mog  by  dofinansowane ze rodków Funduszu Pracy do 
wysoko ci 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub do-
radztwa, w wysoko ci nieprzekraczaj cej jednak przeci tnego wynagrodzenia. 

5. Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje starosta ze rodków Funduszu 
Pracy, w okresach miesi cznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie  
30 dni od dnia jego z o enia. 

5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 
1) dane pracodawcy; 
2) dane skierowanego uczestnika lub uczestnicz cego w klubie integracji spo-

ecznej; 
3) wysoko  i sk adniki wynagrodzenia; 
4) wysoko  refundacji. 
5b. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana jako pomoc de minimis 

zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013). 

5c. Za wiadczenie o udzieleniu refundacji, o której mowa w ust. 2, wydaje staro-
sta na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu  
w sprawach dotycz cych pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362). 

6. W przypadku podj cia dzia alno ci, o której mowa w ust. 1a, przys uguj  
uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 

 
Skierowanie do pracy 
Zatrudnienie wspierane polega nie tylko na udzieleniu pomocy w podj ciu pra-

cy, ale równie  na zapewnieniu pracodawcy op acalnych warunków zatrudnienia.22  
Zgodnie z ust. 1 i 2, po zako czeniu uczestnictwa w zaj ciach w CIS, a w uza-

sadnionych przypadkach równie  przed jego zako czeniem, na wniosek kierownika 
CIS, pracownika socjalnego i uczestnika, powiatowy urz d pracy mo e skierowa  
uczestnika do pracy u pracodawcy lub do pracy w CIS. Skierowanie to odbywa si  
na podstawie umowy zawartej pomi dzy starost  a pracodawc , na podstawie 
której pracodawca zobowi zuje si  zatrudni  skierowanego uczestnika CIS, a staro-
sta zrefundowa  cz  wyp aconego wynagrodzenia.  

Pomimo u ycia w art. 16 ust. 2 ustawy okre lenia „uczestnik”, które zgodnie  
z art. 2 pkt 7 oznacza osob  uczestnicz c  w zaj ciach w CIS w ramach indywidual-
nego programu zatrudnienia socjalnego, nale y interpretowa  ten przepis rozsze-

                                                            
22  I. Sierpowska, „Zatrudnienie socjalne”, Monitor Prawa Pracy, 2004, nr 11, str. 298. 
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rzaj co w powi zaniu z brzmieniem art. 16 ust. 1 i przyj , e do zatrudni - 
nia wspieranego mo na skierowa  zarówno uczestnika zaj  CIS, jak równie  jego 
absolwenta.  

Powiatowy urz d pracy dokonuje refundacji cz ci wynagrodzenia wyp acane-
go osobie skierowanej w wysoko ci okre lonej w ust. 2 pkt 1–3 komentowanego 
przepisu, w terminie 30 dni od daty z o enia wniosku o refundacj . Po zako czo-
nym okresie refundacji Pup w okresach comiesi cznych monitoruje zatrudnienie, 
zobowi zuj c pracodawc  do przed o enia druku ZUS RCA oraz kserokopii listy 
obecno ci. Ta w a nie refundacja powoduje, e zatrudnienie wspierane powinno 
by  atrakcyjn  pod wzgl dem finansowym ofert  dla pracodawców. Pup mo e 
bowiem zrefundowa  im cz  wynagrodzenia i sk adek na ubezpieczenie spo ecz-
ne pracownika. Warunkiem jednak uzyskania wsparcia jest zatrudnienie wskazanej 
osoby na okres nie krótszy ni  12 miesi cy. W przypadku niedochowania okresu 
trwa o ci uzyskane rodki finansowe pracodawca jest zobowi zany zwróci . Pro-
blem mo e równie  stanowi  niewystarczaj ce zabezpieczenie przez Pup rodków 
finansowych na ten cel.  

Starosta wydaje z urz du za wiadczenie, potwierdzaj ce, e udzielona pomoc, 
o której mowa w ust. 2 (refundacja cz ci wynagrodzenia i sk adki na ubezpieczenie 
spo eczne) jest pomoc  . W przypadku, gdy warto  faktycznie udzielo-
nej pomocy  jest inna ni  warto  pomocy wskazana w wydanym za-
wiadczeniu, podmiot udzielaj cy pomocy (starosta), w terminie 14 dni od dnia 

stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe za wiadczenie, w którym wskazuje w a ciw  
warto  pomocy oraz stwierdza utrat  wa no ci poprzedniego za wiadczenia. 
Przepisy reguluj ce kwestie za wiadcze  zawarte zosta y w art. 5 i 37 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 362). Wzory formularzy przedstawianych przy ubieganiu si   
o pomoc  stanowi  za czniki do rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot 
ubiegaj cy si  o pomoc  (Dz.U. nr 53 poz. 311). 

Nale y równie  doda , e zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu 
Pracy mo e przyzna  bezrobotnemu lub poszukuj cemu pracy, o którym mowa  
w art. 49 pkt 7 (tj. poszukuj cemu pracy niepozostaj cemu w zatrudnieniu lub  
niewykonuj cemu innej pracy zarobkowej opiekunowi osoby niepe nosprawnej), 
lub poszukuj cemu pracy niepozostaj cemu w zatrudnieniu lub niewykonuj cemu 
innej pracy zarobkowej, jednorazowo rodki na za o enie spó dzielni socjalnej lub 
przyst pienie do niej po jej za o eniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, 
konsultacji i doradztwa zwi zanych z podj ciem tej dzia alno ci w wysoko ci okre-
lonej w umowie, nie wy szej jednak ni  6-krotnej wysoko ci przeci tnego wyna-

grodzenia. Wsparcie to mo e zatem dotyczy  równie  absolwenta CIS.  
Warto zauwa y , e do programu zatrudnienia wspieranego kierowani s  tylko naj-

lepsi absolwenci CIS, którzy, cho  cz sto po yciowych przej ciach, s  wysoce zmoty-
wowani do podj cia zatrudnienia. Najcz ciej przechodz  oni szkolenia w takich profi-
lach zawodowych, jak: budowlany, opieki, gastronomiczno-hotelarski i sprz tania.  



57 

Jednak zatrudnienia wspieranego Pup nie przyzna osobom, które maj  wyp a-
cane inne wiadczenie, tj.: zasi ek (dla bezrobotnych, przedemerytalny), wiadcze-
nie przedemerytalne, rent  (strukturaln , z tytu u niezdolno ci do pracy), emerytu-
r  lub nauczycielskie wiadczenie kompensacyjne. 

 
Art. 17. 
 
 

Rozdzia  7. 
Kluby integracji spo ecznej 

 
Art. 18. 1. Gmina, organizacja pozarz dowa oraz podmioty, o których mowa  

w art. 3 ust. 2 pkt 3, prowadz ce reintegracj  zawodow  i spo eczn  dla osób, o któ-
rych mowa w art. 1, mog  prowadzi  klub integracji spo ecznej. Klub integracji  
spo ecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa  
w art. 18a. 

2. W klubach integracji spo ecznej mo na organizowa  w szczególno ci: 
1) dzia ania maj ce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okre lony, w pe -

nym lub niepe nym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania us ug na 
podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podj cia zatrudnienia lub 
podj cia dzia alno ci w formie spó dzielni socjalnej; 

2) prace spo ecznie u yteczne; 
3) roboty publiczne; 
4) poradnictwo prawne; 
5) dzia alno  samopomocow  w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych  

i socjalnych; 
6) sta e, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 
3. Uczestnictwo w klubach integracji spo ecznej jest dobrowolne. 
4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest realizacja kontrak-

tu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy spo ecznej. 
5. Okres uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest ustalany indywidualnie  

z ka dym z uczestników. 
5a. Zako czenie uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest potwierdzone 

za wiadczeniem wydawanym niezw ocznie przez podmiot prowadz cy klub integracji 
spo ecznej. 

6. Utworzenie i dzia alno  klubów integracji spo ecznej mo e by  finansowana 
w szczególno ci: 

1) ze rodków z Unii Europejskiej; 
2) z dotacji pochodz cych z dochodów w asnych gminy. 
7. Klub integracji spo ecznej mo e realizowa  dzia ania w zakresie integracji spo-

ecznej bezrobotnych s u ce kszta towaniu aktywnej postawy w yciu spo ecznym  
i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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8. Realizacja dzia a , o których mowa w ust. 7, oraz ich finansowanie odbywa si , 
zgodnie z: 

1) porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu inte-
gracji spo ecznej prowadzonego przez gmin  albo 

2) umow , o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu integracji spo-
ecznej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3. 

9. Do dzia a  klubu integracji spo ecznej, o których mowa w ust. 7, nie stosuje si  
ust. 3–5. 

 
1. Zak adanie i prowadzenie klubu integracji spo ecznej 
Klub integracji spo ecznej, zgodnie z ust. 1, mo e by  prowadzony przez gmi- 

n  oraz organizacj  pozarz dow  w rozumieniu art. 2 pkt 2 komentowanej usta- 
wy. KIS mog  za o y  równie  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 
Uodppiow, czyli tzw. „podmioty ko cielne” i spó dzielnie socjalne, z tym zastrze e-
niem, e s  to spó dzielnie za o one przez osoby prawne. KIS powo any przez gmi-
n , na podstawie uchwa y rady gminy, mo e funkcjonowa  jako gminna jednostka 
organizacyjna b d  zostaje powo any w ramach istniej cej ju  jednostki organiza-
cyjnej. W takiej sytuacji, KIS prowadzony jest najcz ciej w ramach o rodka pomocy 
spo ecznej, jako niewyodr bniona organizacyjnie i nieposiadaj ca osobowo ci praw- 
nej komórka.  

Natomiast organizacja pozarz dowa, prowadz ca dzia alno  na rzecz osób 
wymienionych w art. 1 ust. 2 (osób podlegaj cych wykluczeniu spo ecznemu), mo-
e utworzy  i prowadzi  KIS w ramach swojej dzia alno ci statutowej. 

 
2. Dzia ania podejmowane przez klub integracji spo ecznej 
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ust. 2 pkt 1 ustawy w klubach integracji spo-

ecznej mo na organizowa  w szczególno ci:  
1) dzia ania maj ce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okre lony,  

w pe nym lub niepe nym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania 
us ug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podj cia za-
trudnienia lub podj cia dzia alno ci w formie spó dzielni socjalnej; 

2) prace spo ecznie u yteczne; 
3) roboty publiczne; 
4) poradnictwo prawne; 
5) dzia alno  samopomocow  w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych 

i socjalnych; 
6) sta e, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 
Omawiany przepis wskazuje zatem obszary, w których powinna koncentrowa  

si  dzia alno  KIS dostosowana do indywidualnie okre lonych potrzeb osób wyklu-
czonych spo ecznie w celu ich reintegracji zawodowej i spo ecznej. Program KIS 
powinien zak ada  konkretne, kompleksowe dzia ania zarówno w zakresie kszta -
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towania postaw, budowania motywacji czy pe nienia ról spo ecznych, jak równie  
zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w celu samodzielnego wiad-
czenia pracy na rynku pracy. 

Przepis art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy przewiduje mo liwo  prowadzenia przez KIS 
dzia a  maj cych na celu pomoc uczestnikowi zaj  w znalezieniu zatrudnienia na 
podstawie umowy o prac  lub na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy 
zlecenie lub umowy o dzie o) oraz pomoc w przygotowaniu podj cia zatrudnienia 
lub podj cia dzia alno ci gospodarczej w formie spó dzielni socjalnej. W zwi zku  
z powy szym, przepis ten nie reguluje us ug wiadczonych przez KIS na rzecz osób 
trzecich na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, ale okre la mo liwe 
formy zatrudnienia uczestnika zaj  w wyniku dzia a  podj tych przez KIS. 

 
3. Uczestnictwo w klubie integracji spo ecznej 
Przepisy komentowanej ustawy, w tym równie  w zakresie uczestników KIS, 

stosuje si  do osób wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy, którzy ze wzgl du na swo-
j  sytuacj  yciow  nie s  w stanie w asnym staraniem zaspokoi  swoich podsta-
wowych potrzeb yciowych i znajduj  si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo oraz 
uniemo liwiaj cej lub ograniczaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecz-
nym i rodzinnym (wi cej na ten temat w komentarzu do art. 1 ust. 2). Uczestnictwo 
w KIS jest dobrowolne, ale jego bezwzgl dnym warunkiem jest realizacja kontraktu 
socjalnego, czyli zgodnie z przepisami ustawy o pomocy spo ecznej (art. 6 pkt 6) 
pisemnej umowy zawartej z osob  ubiegaj c  si  o pomoc, okre laj c  uprawnie-
nia i zobowi zania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych dzia a  zmie-
rzaj cych do przezwyci enia trudnej sytuacji yciowej osoby lub rodziny. Okres 
uczestnictwa w KIS ustalany jest indywidualnie w zale no ci od zidentyfikowanych 
deficytów i koniecznych do podj cia dzia a . 

 
Art. 18a. 1. Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji spo ecznej. 
2. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda w a ciwy ze wzgl du na miejsce funk-

cjonowania klubu integracji spo ecznej, na podstawie zg oszenia podmiotu, o którym 
mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty zg oszenia. 

3. Zg oszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje si  na formularzu zg oszenia, 
którego wzór oraz niezb dne za czniki okre li minister w a ciwy do spraw zabezpie-
czenia spo ecznego, w drodze rozporz dzenia, maj c na wzgl dzie konieczno  pozy-
skiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach 
prowadz cych kluby integracji spo ecznej.23 

4. Podmiot, o którym mowa w art. 18 ust. 1, zobowi zany jest w przypadku  
zaprzestania prowadzenia klubu integracji spo ecznej do zg oszenia tego faktu woje-
wodzie, w formie pisemnej, nie pó niej ni  w terminie 30 dni od daty zaprzestania 
prowadzenia klubu integracji spo ecznej. 

                                                            
23  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej w sprawie wzoru formularza zg oszenia do 

rejestru klubów integracji spo ecznej z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 513) stanowi za cznik 
nr 3 do Komentarza. 
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5. W przypadku stwierdzenia przez wojewod  zaprzestania prowadzenia klubu 
integracji spo ecznej lub dokonania zg oszenia, o którym mowa w ust. 4, wojewoda 
wykre la klub integracji spo ecznej z rejestru. 

6. Klub integracji spo ecznej przedstawia corocznie, nie pó niej ni  do dnia  
31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawieraj ce rozliczenie dotacji za rok poprzedni 
oraz efekty reintegracji zawodowej i spo ecznej. 

Stosownie do art. 18 i 18a ustawy, KIS mo e by  prowadzony przez gmin ,  
organizacj  pozarz dow  oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3, zaj-
muj ce si  reintegracj  zawodow  i spo eczn  osób wykluczonych spo ecznie. Klub 
integracji spo ecznej prowadzony jest po dokonaniu przez wojewod , w a ciwego 
ze wzgl du na miejsce funkcjonowania klubu, wpisu w stosownym rejestrze. Prze-
pisy ustawy nie precyzuj  czy miejsce funkcjonowania klubu mo e by  to same  
z miejscem funkcjonowania centrum integracji spo ecznej.  

W zwi zku z powy szym, nale y przyj , e ze wzgl du na brak wyra nego za-
kazu sformu owanego w ustawie, jeden podmiot mo e prowadzi  równocze nie CIS 
i KIS w jednym miejscu. Jednak e, zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy, dzia alno  Cen-
trum, utworzonego przez organizacj  pozarz dow , powinna by  wyodr bniona orga- 
nizacyjnie i finansowo w sposób zapewniaj cy nale yt  identyfikacj  pod wzgl dem 
organizacyjnym i finansowym oraz w stopniu umo liwiaj cym okre lenie przycho-
dów, kosztów i wyników, z uwzgl dnieniem przepisów o rachunkowo ci.  

 
Art. 18b. Wojewoda przedstawia corocznie, nie pó niej ni  do dnia 30 kwietnia, 

ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecznego informacj  o liczbie 
zarejestrowanych klubów integracji spo ecznej wed ug stanu na dzie  31 grudnia 
roku poprzedniego. 

Informacja sporz dzana jest na podstawie danych z rejestru, o którym mowa  
w art. 18a.  

 
Art. 18c. Rada Ministrów przedk ada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Pol-

skiej w okresach dwuletnich, najpó niej do dnia 30 wrze nia, informacje o funkcjo-
nowaniu centrów i klubów integracji spo ecznej. 

Przepis nak ada na Rad  Ministrów obowi zek analogiczny jak cykliczne infor- 
macje przekazywane Sejmowi na mocy szeregu innych ustaw. Nale  do nich m.in. 
sprawozdanie z wykonania ustawy o dzia alno ci o dzia alno ci po ytku publicz-
nego i o wolontariacie (art. 50a tej ustawy), informacja o funkcjonowaniu spó -
dzielni socjalnych (art. 19a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó dzielniach 
socjalnych), informacja o zrealizowanych lub podj tych zadaniach z zakresu ochro-
ny zdrowia psychicznego (art. 2 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878)), informacja o skut-
kach obowi zywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw 
zwi zanych z funkcjonowaniem systemu ubezpiecze  spo ecznych (Dz.U. Nr 75, 
poz. 398) – art. 32 tej ustawy i inne. Sprawozdania te i informacje maj  charakter 
informacji publicznej. 
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Rozdzia  7a.  
Rada Zatrudnienia Socjalnego 

 
Art. 18d. 1. Przy ministrze w a ciwym do spraw zabezpieczenia spo ecznego dzia a 
Rada Zatrudnienia Socjalnego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach  
zatrudnienia socjalnego. 

2. Do zakresu dzia ania Rady Zatrudnienia Socjalnego nale y: 
1) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów 

prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego; 
2) przygotowywanie ekspertyz dotycz cych wybranych obszarów zatrudnienia 

socjalnego; 
3) przedstawianie ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecznego 

okresowych informacji o swojej dzia alno ci; 
4) przyjmowanie i opiniowanie dla ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia 

spo ecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osi gni cia w zakresie za-
trudnienia socjalnego. 

Istnienie sta ego organu opiniodawczo-doradczego dzia aj cego przy ministrze 
w a ciwym do spraw zabezpieczenia spo ecznego ma podkre la  wag , jak  ustawo-
dawca przypisa  problematyce zatrudnienia socjalnego. Katalog kompetencji tego 
cia a daje mu mo liwo  opiniowania projektów przepisów, sygnalizowania potrzeb 
zmian w prawie, a tak e przedstawiania obszerniejszych opracowa  wybranych  
zagadnie  problemowych poprzez przedstawianie ekspertyz. Cho  nie zosta o to  
w przepisie wskazane wprost, opinie Rady dotyczy  mog  nie tylko kwestii czysto 
prawnych, ale wszelkich zwi zanych z problematyk  zatrudnienia socjalnego. Skoro 
bowiem Rada ma mo liwo  przedstawiania ekspertyz dotycz cych ró nych obsza-
rów zatrudnienia socjalnego (nie tylko kwestii stanowienia prawa), to tym bardziej 
mo e na temat wszelkich tematów powi zanych z zatrudnieniem socjalnym wyda-
wa  opinie czy stanowiska. 

Opinie i stanowiska Rady nie s  dla ministra wi ce, lecz stanowi  maj  pomoc 
w podejmowaniu decyzji.  

 
Art. 18e. 1. Rada Zatrudnienia Socjalnego sk ada si  z nie wi cej ni  15 osób re-

prezentuj cych podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje spo ecz-
ne i zawodowe. 

2. Cz onków Rady Zatrudnienia Socjalnego powo uje, spo ród przedstawicieli 
okre lonych w ust. 1, minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego na 
okres 3 lat. 

3. Cz onkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pe ni  swoje funkcje spo ecznie. 
4. Cz onkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego korzystaj  ze zwolnie  w pracy  

w celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady i przys uguje im zwrot kosztów dele- 
gacji ze rodków bud etu ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecz- 
nego. 

5. Koszty zwi zane z obs ug  Rady Zatrudnienia Socjalnego s  pokrywane ze 
rodków bud etu ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego. 
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6. Rada Zatrudnienia Socjalnego mo e, za zgod  ministra w a ciwego do spraw 
zabezpieczenia spo ecznego, zaprasza  do wspó pracy ekspertów i inne osoby nieb -
d ce jej cz onkami. Do udzia u osób zaproszonych w posiedzeniach Rady stosuje si  
odpowiednio ust. 4. 

7. Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze 
rozporz dzenia, tryb zg aszania kandydatów na cz onków Rady Zatrudnienia Socjal-
nego, organizacj  oraz tryb dzia ania Rady, uwzgl dniaj c zasad  kolegialno ci oraz 
pomocniczo ci prac Rady. 

Sk ad Rady Zatrudnienia Socjalnego ma zapewnia  udzia  wszystkich rodowisk, 
do których kierowane s  normy zawarte w ustawie. Maj  zatem swoj  reprezenta-
cj  przedstawiciele podmiotów zatrudnienia socjalnego (CIS, KIS), organizacje poza-
rz dowe i zawodowe, a tak e przedstawiciele administracji rz dowej na szczeblu 
wojewódzkim.  

Cz onkom Rady Zatrudnienia Socjalnego z tytu u pe nienia funkcji w organie 
opiniodawczo-doradczym ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo eczne-
go nie przys uguje wynagrodzenie, a jedynie zwrot kosztów delegacji na posiedze-
nia Rady. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w ust. 7 zosta o wydane roz-
porz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 18 maja 2016 r.  
w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego (Dz.U. z 2019 r, poz. 337).24 

 
Art. 18f. 1. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przetwarzaj  dane 

uczestników klubów integracji spo ecznej, w tym dane obejmuj ce imi  i nazwisko, 
numer PESEL, dat  urodzenia, dane adresowe, stan cywilny, wykszta cenie, do wiad-
czenie lub kwalifikacje zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, na ogi, ska-
zania, orzeczenia o ukaraniu, a tak e inne orzeczenia wydane w post powaniu s -
dowym lub administracyjnym, imi  i nazwisko, numer PESEL, dat  urodzenia, dane 
adresowe cz onków rodziny lub przedstawiciela ustawowego, w zakresie niezb dnym 
do prowadzenia reintegracji zawodowej i spo ecznej.  

2. W zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych w celu reintegracji zawodo-
wej i spo ecznej podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, wykonuj  obowi zek,  
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia 2016/679, przez umieszczenie 
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia 2016/679, w widocz-
nym miejscu w budynku, w którym prowadzone s  dzia ania w ramach reintegracji 
zawodowej i spo ecznej.  

3. O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje 
osob , której dane dotycz , najpó niej przy pierwszej czynno ci skierowanej do tej 
osoby.  

4. Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony  
danych osobowych polegaj  co najmniej na:  

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wy cznie osób posiadaj -
cych pisemne upowa nienie wydane przez administratora danych; 

 
                                                            
24  Za cznik nr 4 do Komentarza. 
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2) pisemnym zobowi zaniu osób upowa nionych do przetwarzania danych oso-
bowych do zachowania ich w tajemnicy.  

5. Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, obowi zane s  do zachowania  
w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyska y przy prowadzeniu dzia a  
w ramach reintegracji zawodowej i spo ecznej.  

Przepis w obecnym kszta cie jest wynikiem wej cia w ycie rozporz dzenia Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporz dzenie o ochronie danych, zwane te  „RODO”) i jest skonstruowa-
ny w sposób analogiczny do art. 8b. Przetwarzanie danych odbywa si  na podsta-
wie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit c RODO, tj. jako niezb dne do wype nienia 
obowi zku prawnego ci cego na administratorze. 

 
 

Rozdzia  8. 
Zmiany w przepisach obowi zuj cych  
oraz przepisy przej ciowe i ko cowe 

 
Art. 19  
 
Art. 20  
 
Art. 21  
 
Art. 22  
 
Art. 23  
 
Art. 24  
 
Art. 25  
 
Art. 26  
 
Art. 27  
 
Art. 28  
 
Art. 29 Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og oszenia, z wyj t-

kiem art. 22 pkt 1, który wchodzi w ycie z dniem 16 lipca 2003 r.  
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Ustawa  
o zatrudnieniu socjalnym 

 
z dnia 13 czerwca 2003 r.  
(Dz.U. Nr 122, poz. 1143) 

 
 

tj. z dnia 9 stycznia 2020 r.  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 176) 

 
 
 

Rozdzia  1.  
Przepisy ogólne 

 
Art. 1 [Zakres stosowania]  
1.  Ustawa okre la zasady zatrudnienia socjalnego. 
2.  Przepisy ustawy stosuje si  w szczególno ci do: 

1)  bezdomnych realizuj cych indywidualny program wychodzenia z bezdom-
no ci, w rozumieniu przepisów o pomocy spo ecznej, 

2)  uzale nionych od alkoholu, 
3)  uzale nionych od narkotyków lub innych rodków odurzaj cych, 
4)  chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psy-

chicznego, 
5)  d ugotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnie-

nia i instytucjach rynku pracy, 
6)  zwalnianych z zak adów karnych, maj cych trudno ci w integracji ze ro-

dowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo ecznej, 
7)  uchod ców realizuj cych indywidualny program integracji, w rozumieniu 

przepisów o pomocy spo ecznej, 
8)  osób niepe nosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-

wej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych, 
– którzy podlegaj  wykluczeniu spo ecznemu i ze wzgl du na swoj  sytuacj   
yciow  nie s  w stanie w asnym staraniem zaspokoi  swoich podstawowych 

potrzeb yciowych i znajduj  si  w sytuacji powoduj cej ubóstwo oraz unie-
mo liwiaj cej lub ograniczaj cej uczestnictwo w yciu zawodowym, spo ecz-
nym i rodzinnym. 

3.  Przepisów ustawy nie stosuje si  do osób wymienionych w ust. 2, które maj  
prawo do: 
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1)  zasi ku dla bezrobotnych; 
2)  zasi ku przedemerytalnego; 
3)  wiadczenia przedemerytalnego; 
4)   
5)  renty strukturalnej; 
6)  renty z tytu u niezdolno ci do pracy; 
7)  emerytury; 
8)  nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego. 

4.  Zadania okre lone w ustawie realizowane s  poprzez zatrudnienie socjalne, 
przez co nale y rozumie  zapewnianie osobom, o których mowa w ust. 2, mo -
liwo ci uczestnictwa w zaj ciach prowadzonych przez centra integracji spo-
ecznej, kluby integracji spo ecznej i zatrudnienia wspieranego, o którym mowa 

w art. 2 pkt 8. 
5.   
 
Art. 2 [S owniczek] Ilekro  w ustawie jest mowa o: 

1)  dotacji – oznacza to dotacj  w rozumieniu przepisów o finansach publicz-
nych; 

1a) absolwencie centrum integracji spo ecznej – oznacza to osob , która przez 
okres nie krótszy ni  6 miesi cy uczestniczy a w zaj ciach w centrum inte-
gracji spo ecznej i otrzyma a za wiadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; 
osoba ta jest absolwentem centrum integracji spo ecznej przez okres 6 mie- 
si cy od dnia zako czenia zaj  w centrum integracji spo ecznej; 

1b)  absolwencie klubu integracji spo ecznej – oznacza to osob , która uczestni-
czy a w klubie integracji spo ecznej przez okres nie krótszy ni  6 miesi cy, 
posiada wa ne za wiadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrea-
lizowa a postanowienia kontraktu socjalnego; 

2)  organizacjach pozarz dowych – oznacza to organizacje pozarz dowe w ro-
zumieniu przepisów o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie 
dzia aj ce na rzecz osób, o których mowa w art. 1, z wy czeniem partii po-
litycznych, zwi zków zawodowych, organizacji pracodawców, samorz dów 
zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie; 

3)  przeci tnym wynagrodzeniu – oznacza to przeci tne miesi czne wynagro-
dzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego 
dnia nast pnego miesi ca po og oszeniu przez Prezesa G ównego Urz du 
Statystycznego w Dzienniku Urz dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”; 

4)  reintegracji spo ecznej – oznacza to dzia ania, w tym równie  o charakterze 
samopomocowym, maj ce na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby 
uczestnicz cej w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej, klubie integra-
cji spo ecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiej tno ci uczestniczenia 
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w yciu spo eczno ci lokalnej i pe nienia ról spo ecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu; 

5)  reintegracji zawodowej – oznacza to dzia ania maj ce na celu odbudowa-
nie i podtrzymanie u osoby uczestnicz cej w zaj ciach w centrum integracji 
spo ecznej i klubie integracji spo ecznej zdolno ci do samodzielnego wiad-
czenia pracy na rynku pracy; 

6)  wiadczeniu integracyjnym – oznacza to wiadczenie pieni ne wyp acane 
uczestnikowi centrum integracji spo ecznej w ramach indywidualnego pro-
gramu zatrudnienia socjalnego; 

7)  uczestniku – oznacza to osob  uczestnicz c  w zaj ciach w centrum inte-
gracji spo ecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjal-
nego; 

8)  zatrudnieniu wspieranym – oznacza to udzielanie wsparcia o charakterze 
doradczym i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu ak-
tywno ci zawodowej umo liwiaj cej podj cie zatrudnienia, prac spo ecznie 
u ytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, za o enie lub przyst pienie do spó dzielni socjalnej lub podj -
cie dzia alno ci gospodarczej; 

9)  zasi ku dla bezrobotnych – oznacza to zasi ek dla bezrobotnych, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 
1818 i 2473).  

 
 

Rozdzia  2.  
Zasady tworzenia centrum integracji spo ecznej 

 
Art. 3 [Centrum integracji spo ecznej]  

1.  Centrum integracji spo ecznej, zwane dalej „Centrum”, realizuje reintegracj  
zawodow  i spo eczn  przez nast puj ce us ugi: 

1)  kszta cenie umiej tno ci pozwalaj cych na pe nienie ról spo ecznych i osi -
ganie pozycji spo ecznych dost pnych osobom niepodlegaj cym wyklucze-
niu spo ecznemu; 

2)  nabywanie umiej tno ci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, prze-
kwalifikowanie lub podwy szanie kwalifikacji zawodowych; 

3)  nauk  planowania ycia i zaspokajania potrzeb w asnym staraniem, zw asz-
cza przez mo liwo  osi gni cia w asnych dochodów przez zatrudnienie lub 
dzia alno  gospodarcz ; 

4)  uczenie umiej tno ci racjonalnego gospodarowania posiadanymi rodkami 
pieni nymi. 
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2.  Centrum, na zasadach okre lonych w ustawie, mo e by  tworzone przez: 
1)  jednostk  samorz du terytorialnego w formie:  

a)  jednostki bud etowej,  
b)  samorz dowego zak adu bud etowego,  

2)  organizacj  pozarz dow , 
3)  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.  
z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020), z zastrze eniem, e w przypadku spó -
dzielni socjalnych Centrum mog  tworzy  spó dzielnie zak adane przez 
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2006 r. o spó dzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1205 oraz  
z 2019 r. poz. 2020) 

– zwane dalej „instytucjami tworz cymi”. 
3.   
4.  Centrum utworzone przez organizacj  pozarz dow  dzia a w formie jednostki 

wyodr bnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniaj cy nale yt  
identyfikacj  pod wzgl dem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umo li-
wiaj cym okre lenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzgl dnieniem prze-
pisów o rachunkowo ci. 

 
Art. 4 [Wniosek o przyznanie statusu]  
1.  Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworz ca sk ada do wojewo-

dy w a ciwego ze wzgl du na siedzib  Centrum. 
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawiera : 

1)  nazw  instytucji tworz cej Centrum; 
2)  informacj  o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie 

rozpocz cia dzia alno ci; 
3)  przewidywan  liczb  uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestni-

ków Centrum b dzie wiadczy  us ugi; 
4)  planowany rodzaj dzia alno ci wytwórczej, handlowej lub us ugowej; 
5)  program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawo-

dowej i spo ecznej; 
6)  przewidywan  liczb  pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje; 
6a)  planowane rodzaje umów o prac  pracowników Centrum i ich wymiar cza-

su pracy; 
7)  dane o organizacji i systemie zaj  w Centrum; 
8)  dane o zak adanych efektach dzia ania Centrum, w tym planowan  liczb  

osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwy szenia kwa- 
lifikacji, planowan  liczb  osób, którym uczestniczenie w zaj ciach w Cen-
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trum i wspierane zatrudnienie socjalne pomog  w uzyskaniu zatrudnienia 
na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podj ciu dzia-
alno ci gospodarczej, planowan  liczb  osób usamodzielnionych ekono-

micznie; 
9)  dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów dzia alno ci 

Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i spo ecznej; 
10)  dane o wysoko ci zasobów w asnych instytucji tworz cej poniesionych na 

utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a tak e o przewidywa-
nym udziale w asnym w finansowaniu dzia alno ci Centrum; 

11)  dane o innych ród ach finansowania dzia alno ci Centrum, w tym ze rod-
ków okre lonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi zywania pro-
blemów uzale nie  oraz przeciwdzia ania wykluczeniu spo ecznemu; 

12)  projekt regulaminu Centrum; 
13)  kopi  dokumentu potwierdzaj cego tytu  prawny do nieruchomo ci, w któ-

rej ma funkcjonowa  Centrum; 
14)  opini  starosty o potrzebie powo ania Centrum na terenie podleg ego mu 

powiatu, z wy czeniem wniosku sk adanego przez powiat; 
15)  akt powo ania Centrum, w przypadku powo ania Centrum przez jednostk  

samorz du terytorialnego. 
 
Art. 5 [Status]  
1.  Status Centrum nadaje wojewoda w a ciwy ze wzgl du na miejsce funkcjono-

wania Centrum, w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku,  
o którym mowa w art. 4. 

2.  Status Centrum nadaje si  na okres 5 lat. 
3.  
4.  Centrum jest obowi zane: 

1)   
2)  przedstawia  corocznie, nie pó niej ni  do dnia 31 marca, wojewodzie oraz 

jednostkom i podmiotom przyznaj cym dotacje Centrum, a tak e instytucji 
tworz cej sprawozdanie zawieraj ce rozliczenie dotacji za rok poprzedni, 
efekty reintegracji zawodowej i spo ecznej, a tak e preliminarz wydatków  
i przychodów na rok bie cy zwi zanych z wykonywaniem us ug, o których 
mowa w art. 3 ust. 1, oraz informacj  o zmianie danych zawartych we 
wniosku, o którym mowa w art. 4. 

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

5a.  Rejestr obejmuje dane wymienione w art. 4 ust. 2. 
6.  Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze roz-

porz dzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawieraj cego 
dane dotycz ce: 
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1)  liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; 
2)  liczby uczestników, z uwzgl dnieniem podzia u na grupy osób, o których 

mowa w art. 1 ust. 2; 
3)  liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie; 
4)  liczby uczestników obj tych reintegracj  zawodow  i spo eczn ; 
5)  us ug kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i spo-

ecznej; 
6)  wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzgl dnieniem przy-

znanych dotacji, wyp aconych wiadcze  integracyjnych i premii motywa-
cyjnych; 

7)  preliminarza wydatków i przychodów na rok bie cy, kieruj c si  potrzeb  
ujednolicenia elementów sprawozdawczych. 

7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie pó niej ni  do dnia 30 kwietnia danego 
roku, ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecznego sprawozdanie 
zbiorcze z informacji uzyskanych w trybie ust. 4 pkt 2. 
 
Art. 5a [Decyzja o przed u eniu statusu Centrum] Wojewoda, na wniosek instytucji 
tworz cej, mo e wyda  decyzj  o przed u eniu statusu Centrum na okres, o którym 
mowa w art. 5 ust. 2, bior c pod uwag  przedstawiane sprawozdanie, o którym 
mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, z 3 ostatnich lat. Wniosek powinien zawiera  dane,  
o których mowa w art. 4 ust. 2. 
 
Art. 6 [Decyzja o utracie statusu]  
1.  W przypadku nierealizowania przez Centrum za o e  przyj tych we wniosku,  

o którym mowa w art. 4, w stopniu uniemo liwiaj cym wykonywanie us ug 
okre lonych w art. 3 lub w razie stwierdzenia nieprawid owo ci rozlicze  finan-
sowych przewidzianych ustaw , maj cych wp yw na wynik finansowy, wojewo-
da wydaje decyzj  o utracie statusu Centrum z urz du lub na wniosek marsza -
ka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznaj cych dota-
cje Centrum lub instytucji tworz cej Centrum. 

2.  W przypadku likwidacji instytucji tworz cej Centrum wojewoda wydaje decyzj  
o utracie statusu Centrum, z zastrze eniem ust. 4. 

3.  W przypadku wydania decyzji o utracie statusu Centrum niewykorzystane rod-
ki finansowe pochodz ce z dotacji podlegaj  zwrotowi do jednostek, które 
udzieli y dotacji, w wysoko ci proporcjonalnej do wysoko ci udzielonej dotacji. 

4.  W przypadku gdy instytucja tworz ca, b d ca organizacj  pozarz dow , ulega 
likwidacji, prawa i obowi zki tej instytucji mo e przej  gmina w a ciwa ze 
wzgl du na siedzib  Centrum. Przepis ust. 3 stosuje si  odpowiednio. 

 
Art. 6a [Organ wy szego stopnia] W post powaniu administracyjnym dotycz cym 
wydawania decyzji o nadaniu, przed u eniu lub utracie statusu Centrum organem 
wy szego stopnia jest minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego. 



75 

Art. 6b [Odpowiednie stosowanie przepisów KPA] W sprawach nieuregulowanych  
w ustawie dotycz cych nadania statusu Centrum stosuje si  odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks post powania administracyjnego (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133). 
 
Art. 7 [Finansowanie Centrum]  
1.  Utworzenie Centrum jest finansowane: 

1)  w przypadku Centrum tworzonego przez jednostk  samorz du terytorial-
nego – na zasadach okre lonych w przepisach o finansach publicznych; 

2)  w przypadku Centrum tworzonego przez organizacj  pozarz dow  z:  
a)  zasobów instytucji tworz cej pochodz cych ze zbiórek, darowizn lub 

innych róde ,  
b)   
c)  dotacji na pierwsze wyposa enie pochodz cej z dochodów w asnych 

gminy przeznaczonych na realizacj  gminnego programu profilaktyki  
i rozwi zywania problemów alkoholowych,  

d)  innych dochodów w asnych jednostki samorz du terytorialnego ni  
okre lone w lit. c.  

2.  Utworzenie Centrum mo e by  finansowane z dotacji na pierwsze wyposa enie 
pochodz cej z dochodów w asnych samorz du województwa przeznaczonych 
na realizacj  wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów 
alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1. 

 
Art. 8 [Dotacje]  
1.  Marsza ek województwa, na zasadach okre lonych w porozumieniu zawartym  

z instytucj  tworz c , mo e przyzna  Centrum dotacj  na pierwsze wyposa e-
nie oraz dotacj  na dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy z dochodów 
w asnych samorz du województwa przeznaczonych na realizacj  wojewódz-
kiego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych. 

2.  Dotacja na pierwsze wyposa enie, o której mowa w ust. 1, mo e by  przezna-
czona na: 
1)  przystosowanie do potrzeb uczestników zaj  w Centrum pomieszcze  

przeznaczonych na reintegracj  zawodow  i spo eczn ; 
2)  wyposa enie pomieszcze  oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym za-

kup maszyn i urz dze  niezb dnych do prowadzenia dzia alno ci, o której 
mowa w art. 9; 

3)  zakup surowców, materia ów i narz dzi niezb dnych do rozpocz cia dzia-
alno ci. 

3.  Wysoko  dotacji na dzia alno  Centrum przez okres pierwszych 3 miesi cy 
jest równa kwocie ustalonej jako iloczyn 50% kwoty zasi ku dla bezrobotnych, 
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obowi zuj cej w dniu zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1, oraz 
liczby uczestników zaj  reintegracji zawodowej i spo ecznej prowadzonych  
w Centrum i liczby pracowników Centrum zatrudnionych na okres nie krótszy 
ni  rok, wed ug stanu na koniec ka dego miesi ca. 

4.  Dotacj  na pierwsze wyposa enie przekazuje si  Centrum w terminie 30 dni od 
dnia zawarcia porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

5.  Dotacj  na dzia alno  przez okres pierwszych 3 miesi cy przekazuje si  Cen-
trum w trzech ratach miesi cznych w terminie do 10 dnia miesi ca nast puj -
cego po miesi cu, za który zosta a przyznana dotacja. 

 
Art. 8a [Podstawy prawne finansowania] Do finansowania utworzenia Centrum 
przez organizacj  pozarz dow , o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. c i d i ust. 2 
oraz w art. 8, nie stosuje si  art. 221 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).  
 
Art. 8b [Przetwarzanie danych osobowych]  
1.  Centrum przetwarza dane osobowe:  

1)  uczestników obejmuj ce imi  i nazwisko, numer PESEL, dat  urodzenia, 
dane adresowe, stan cywilny, wykszta cenie, do wiadczenie lub kwalifikacje 
zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, na ogi, skazania, orzecze-
nia o ukaraniu, a tak e inne orzeczenia wydane w post powaniu s dowym 
lub administracyjnym,  

2)  cz onków rodziny lub przedstawiciela ustawowego uczestnika obejmuj ce 
imi  i nazwisko, numer PESEL, dat  urodzenia, dane adresowe  

– w zakresie niezb dnym do realizacji us ug okre lonych w art. 3 ust. 1.  
2.  W zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji us ug przez 

Centrum wykonanie obowi zku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz -
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z pó n. zm.1), zwanego dalej „rozporz dzeniem 2016/679”, 
nast puje przez umieszczenie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1  
i 2 rozporz dzenia 2016/679, w widocznym miejscu w budynku, w którym reali- 
zowane s  us ugi.  

3.  O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje oso-
b , której dane dotycz , najpó niej przy pierwszej czynno ci skierowanej do tej 
osoby.  

 
 
                                                            
1  Zmiana wymienionego rozporz dzenia zosta a og oszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 
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4.  Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 
osobowych polegaj  co najmniej na:  
1)  dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wy cznie osób posia-

daj cych pisemne upowa nienie wydane przez administratora danych;  
2)  pisemnym zobowi zaniu osób upowa nionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy.  
5.  Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, przechowuje si  przez okres 10 lat, 

licz c od ko ca roku kalendarzowego, w którym zako czono realizacj  us ug na 
rzecz osób, których dane dotycz .  

6.  Centrum i osoby realizuj ce us ugi okre lone w art. 3 ust. 1 obowi zane s  do 
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyska y przy rea-
lizacji tych us ug.  

 
 

Rozdzia  3.  
Zasady dzia alno ci centrum integracji spo ecznej 

 
Art. 9 [Zakres dzia alno ci]  
1.  Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, mo e prowadzi  dzia alno  wy-

twórcz , handlow  lub us ugow  oraz dzia alno  wytwórcz  w rolnictwie, z wy-
czeniem dzia alno ci polegaj cej na wytwarzaniu i handlu wyrobami przemys u 

paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak e 
pozosta ych wyrobów alkoholowych o zawarto ci alkoholu powy ej 0,5% oraz 
wyrobów z metali szlachetnych albo z udzia em tych metali. 

2.  Dzia alno  wytwórcza, handlowa i us ugowa, o której mowa w ust. 1, nie jest 
dzia alno ci  gospodarcz  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca  
2018 r. – Prawo przedsi biorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i mo e by  
prowadzona jako statutowa dzia alno  odp atna po ytku publicznego w rozu-
mieniu przepisów o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie. 

 
Art. 9a [Dzia ania w zakresie integracji spo ecznej bezrobotnych]  
1.  Centrum mo e realizowa  dzia ania w zakresie integracji spo ecznej bezrobot-

nych s u ce kszta towaniu aktywnej postawy w yciu spo ecznym i zawodo-
wym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2.  Realizacja dzia a , o których mowa w ust. 1, oraz ich finansowanie odbywa si , 
zgodnie z: 
1)  porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwiet-

nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku 
Centrum utworzonego przez gmin  albo 

2)  umow , o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku Centrum 
utworzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 i 3. 
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3.  Do dzia a  Centrum, o których mowa w ust. 1, nie stosuje si  przepisów roz-
dzia u 4, 5 i 6. 

 
Art. 10 [Finansowanie dzia alno ci]  
1.  Dzia alno  Centrum jest finansowana z: 

1)  dotacji pochodz cej z dochodów w asnych jednostek samorz du teryto-
rialnego, w tym przeznaczonych na realizacj  programu profilaktyki i roz-
wi zywania problemów alkoholowych, z zastrze eniem ust. 1a; 

2)  dochodów uzyskiwanych z dzia alno ci, o której mowa w art. 9; 
3)  rodków z Unii Europejskiej; 
4)  Funduszu Pracy w zakresie wiadcze  integracyjnych, o których mowa  

w art. 15, i dzia a  w zakresie integracji spo ecznej, o których mowa  
w art. 9a ust. 1 i art. 18 ust. 7. 

1a.  Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum dzia aj cego w formie jednostki bu-
d etowej. 

2.  W przypadku Centrum utworzonego przez organizacj  pozarz dow  dzia al-
no  Centrum mo e by  ponadto finansowana z: 
1)  zasobów instytucji tworz cej pochodz cych ze zbiórek, darowizn lub innych 

róde ; 
2)   

3.  
4.  Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucj  two-

rz c  jest organizacja pozarz dowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty okre lonej 
uchwa  rady gminy oraz sumy liczby uczestników zaj  reintegracji zawodowej 
i spo ecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, wed ug 
stanu na koniec miesi ca, i wyp acana co miesi c, przez okres dzia alno ci Cen-
trum, w terminie do 10. dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, za który zo-
sta a przyznana dotacja. Kwota dotacji nie mo e przekroczy  kwoty stanowi cej 
równowarto  kosztów dzia alno ci Centrum, pomniejszonej o przychód uzy-
skany z dzia alno ci, o której mowa w art. 9. 

5.  Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucj  two-
rz c  jest jednostka samorz du terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn kosz-
tów realizacji reintegracji zawodowej i spo ecznej w przeliczeniu na jednego 
uczestnika oraz sumy liczby uczestników zaj  reintegracji zawodowej i spo-
ecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracowników Centrum, pomniejszo-

nej o przychód uzyskany z dzia alno ci, o której mowa w art. 9, i okre lana co-
rocznie przez organ w a ciwy jednostki samorz du terytorialnego. 

6.  rodki finansowe na dzia alno  Centrum s  przeznaczane na: 
1)  wyp at  uczestnikom zaj  w Centrum wiadcze  integracyjnych, o których 

mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa  
w art. 15a; 
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2)  zakup materia ów, energii, us ug niezb dnych do dzia alno ci Centrum; 
3)  najem lokalu i remonty pomieszcze  u ytkowanych przez Centrum; 
4)  podatki op acane przez Centrum; 
5)  wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodze ; 
6)  realizacj  reintegracji zawodowej i spo ecznej oraz niezb dn  obs ug  dzia-

alno ci Centrum w tym zakresie; 
7)  szkolenia pracowników Centrum zwi zane z dzia alno ci  Centrum; 
8)  posi ki dla uczestników; 
9)  wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum; 

10) inne wydatki zwi zane z dzia alno ci  Centrum. 
7.  
 
Art. 11 [Pracownicy]  
1.  Pracownikami Centrum s : 

1)  pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj dzia alno ci, o której mowa  
w art. 9, oraz za obs ug  finansow  Centrum; 

2)   
3)  pracownik socjalny; 
4)  instruktorzy zawodu; 
5)  osoby, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

1a.  Osoby prowadz ce reintegracj  spo eczn  i zawodow  zaliczaj  si  do kadry 
Centrum. 

2.  Kierownika Centrum zatrudnia instytucja tworz ca Centrum. 
3.  Pracowników Centrum zatrudnia kierownik Centrum, z tym e na jednego pra-

cownika prowadz cego bezpo rednio zaj cia z uczestnikami nie powinno przy-
pada  wi cej ni  10 uczestników. Warunek ten nie dotyczy osób, o których 
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

 
 

Rozdzia  4.  
Zasady kierowania do centrum integracji spo ecznej 

 
Art. 12 [Wniosek o skierowanie]  
1.  Osoba, o której mowa w art. 1, mo e na podstawie: 

1)  w asnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego, 
2)  wniosku zak adu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy 

rodzinie, o rodka pomocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rod- 
ka pomocy spo ecznej w centrum us ug spo ecznych na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez 
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centrum us ug spo ecznych (Dz.U. poz. 1818) – centrum us ug spo ecznych, 
organizacji pozarz dowej lub klubu integracji spo ecznej, za zgod  tej osoby 
lub jej przedstawiciela ustawowego  

– zosta  skierowana do uczestnictwa w zaj ciach prowadzonych przez Cen-
trum, przez w a ciwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby o rodek po-
mocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej  
w centrum us ug spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – 
centrum us ug spo ecznych, lub w przypadku osoby, o której mowa w art. 1  
ust. 2 pkt 5, przez powiatowy urz d pracy z powiadomieniem w a ciwego  
dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby o rodka pomocy spo ecznej,  
a w przypadku przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej w centrum us ug 
spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizo-
waniu us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – centrum us ug 
spo ecznych.  

2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez pracownika 
socjalnego o rodka pomocy spo ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka 
pomocy spo ecznej w centrum us ug spo ecznych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu us ug spo ecznych przez centrum 
us ug spo ecznych – przez pracownika socjalnego centrum us ug spo ecznych, 
w a ciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczest-
nictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodowiskowego 
(rodzinnego).  

3.  
4.  Kierownik Centrum przyjmuje osob  skierowan  do Centrum po podpisaniu  

z ni  indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, zwanego dalej „progra-
mem”, w uzgodnieniu z kierownikiem o rodka pomocy spo ecznej, a w przy-
padku przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej w centrum us ug spo ecz-
nych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu 
us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – dyrektorem centrum 
us ug spo ecznych, w a ciwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby.  

5.  Pierwsze stwo w skierowaniu do Centrum maj  osoby zamieszka e w gminach, 
na terenie których zosta o utworzone Centrum. Osoby zamieszka e w innych 
gminach mog  by  kierowane do Centrum: 
1)  w przypadku zawarcia porozumienia mi dzy gminami o kierowaniu osób do 

Centrum, okre laj cego zasady finansowania kosztów uczestnictwa kiero-
wanych tam osób; 

2)  w przypadku posiadania przez Centrum wolnych miejsc i sfinansowania 
kosztów uczestnictwa osoby kierowanej przez gmin . 

 
Art. 13 [Program]  
1.  Program, o którym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik socjalny Cen-

trum. 
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2.  Program powinien okre la  w szczególno ci: 
1)  zakres i formy reintegracji zawodowej i spo ecznej; 
2)   
3)  osoby odpowiedzialne za realizacj  programu. 

3.  Program na wniosek ka dej ze stron mo e ulec zmianie. 
4.  Zaprzestanie realizacji programu nast puje w przypadku: 

1)  uporczywego naruszania przez uczestnika postanowie  programu, unie-
mo liwiaj cego jego dalsz  realizacj ; 

2)  trwa ego opuszczenia przez uczestnika zaj  w Centrum; 
3)  o wiadczenia uczestnika o odst pieniu od realizacji programu. 

4a.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzj  w sprawie zaprze-
stania realizacji programu podejmuje kierownik Centrum. 

4b.  Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi przys u-
guje skarga do s du administracyjnego. 

5.  Zako czenie realizacji programu nast puje w okresie do 6 miesi cy po dniu,  
w którym uczestnik obj ty programem podj  zatrudnienie lub inn  prac  za-
robkow  w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, za o y  lub przyst pi  do spó dzielni socjalnej lub podj  dzia alno   
gospodarcz , albo w dniu, w którym up yn  okres uczestnictwa w zaj ciach  
w Centrum, o którym mowa w art. 15. W trakcie realizacji programu bez 
uczestnictwa w Centrum wiadczenie integracyjne nie przys uguje. 

5a.  Po zako czeniu uczestnictwa w zaj ciach w Centrum kierownik Centrum wyda-
je uczestnikowi za wiadczenie potwierdzaj ce uczestnictwo w zaj ciach i umie-
j tno ci nabyte w ramach reintegracji zawodowej i spo ecznej. 

6.  Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze wiadcze  
z ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach okre lonych w przepisach o wiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych, oraz z in-
nych wiadcze  okre lonych w niniejszej ustawie. 

7.  
 
 

Rozdzia  5.  
Zasady uczestnictwa w centrum integracji spo ecznej 

 
Art. 14 [Dzienny czas pobytu]  
1.  Czas dziennego pobytu uczestnika w Centrum nie mo e by  krótszy ni  6 godzin. 
1a.  Kierownik Centrum opracowuje miesi czny program zaj  w Centrum. 
2.  Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom: 

1)  szkolenie w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy; 
2)  przeprowadzenie odpowiednich bada  lekarskich; 
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3)  odzie  robocz  i obuwie robocze; 
4)  bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj ciach, w tym rodki 

ochrony indywidualnej. 
3.  Uczestnikom zaj  w Centrum przys uguje zaopatrzenie z tytu u wypadku  

w trakcie pobytu w Centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytu u 
wypadków lub chorób zawodowych powsta ych w szczególnych okoliczno ciach. 

4.  Uczestnikom zaj  w Centrum przys uguje nieodp atnie jeden posi ek dziennie 
w trakcie pobytu. 

 
Art. 15 [Okres próbny]  
1.  Okres próbny w Centrum trwa 1 miesi c. W okresie próbnym uczestnik otrzy-

muje wiadczenie integracyjne w wysoko ci 50% zasi ku dla bezrobotnych. 
2.  Po pomy lnym zako czeniu okresu próbnego, kierownik o rodka pomocy spo-

ecznej, a w przypadku przekszta cenia o rodka pomocy spo ecznej w centrum 
us ug spo ecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o rea-
lizowaniu us ug spo ecznych przez centrum us ug spo ecznych – dyrektor cen-
trum us ug spo ecznych, na wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestni-
ka do uczestnictwa w zaj ciach w Centrum.  

3.  Okres uczestnictwa w zaj ciach w Centrum mo e trwa  do 11 miesi cy. Je eli ana-
liza stanu realizacji programu uzasadnia potrzeb  przed u enia okresu uczestnic-
twa w zaj ciach w Centrum, tak e w przypadku tworzenia spó dzielni socjalnej lub 
podj cia dzia alno ci gospodarczej przez uczestnika zaj  w Centrum, kierownik 
Centrum, na wniosek lub po zasi gni ciu opinii pracownika socjalnego Centrum, 
mo e przed u y  okres uczestnictwa w zaj ciach do 6 miesi cy. 

4.  W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na 
wniosek uczestnika, kierownik Centrum przyznaje wiadczenie integracyjne  
w wysoko ci zasi ku dla bezrobotnych. 

5.  wiadczenie integracyjne jest wyp acane przez Centrum w okresach miesi cz-
nych z do u. 

6.  wiadczenie integracyjne za niepe ny miesi c uczestnictwa ustala si  dziel c 
kwot  wiadczenia przez 30 i mno c przez liczb  dni kalendarzowych przypa-
daj cych w okresie, za który wiadczenie to przys uguje. 

6a.  W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na 
wniosek uczestnika, kierownik Centrum mo e przyzna  do 6 dni wolnych od zaj  
w Centrum, za które przys uguje wiadczenie integracyjne w pe nej wysoko ci. 

7.  wiadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za ka dy dzie  nieuspra-
wiedliwionej nieobecno ci uczestnika na zaj ciach w Centrum trwaj cej nie 
d u ej ni  3 dni w miesi cu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno ci 
trwaj cej d u ej ni  3 dni w miesi cu wiadczenie integracyjne za dany miesi c 
nie przys uguje. 

7a.  W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3,  
za okres niezdolno ci do uczestniczenia w zaj ciach wskutek choroby potwier-
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dzonej przez lekarza, jednak nie d u szy ni  14 dni, wiadczenie integracyjne  
ulega zmniejszeniu o 1/40 za ka dy dzie  niezdolno ci. Za ka dy kolejny dzie  
niezdolno ci do uczestniczenia w zaj ciach w Centrum wiadczenie nie przys u-
guje. 

8.  Na wniosek kierownika Centrum, zawieraj cy kopi  listy wyp aconych wiad-
cze  integracyjnych, starosta w a ciwy dla siedziby Centrum refunduje ze rod-
ków Funduszu Pracy kwot  wyp aconych w poprzednim miesi cu wiadcze   
integracyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. Na wniosek kie-
rownika Centrum starosta mo e przekaza  Centrum zaliczk  na wyp at  wiad-
cze  integracyjnych wraz ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne. 

 
Art. 15a [Motywacyjna premia integracyjna]  
1.  W okresie uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, o którym mowa w art. 15  

ust. 3, kierownik Centrum mo e przyzna  uczestnikowi motywacyjn  premi   
integracyjn , bior c pod uwag  aktywn  postaw  i post py w reintegracji spo-
ecznej i zawodowej. 

2.  Motywacyjna premia integracyjna nie mo e przekroczy  50% wysoko ci wiad-
czenia integracyjnego, o którym mowa w art. 15 ust. 4. 

 
 

Rozdzia  6. 
Zatrudnienie wspierane 

 
Art. 15b [Formy zatrudnienia wspieranego]  
1.  Zatrudnienie wspierane mo e by  realizowane w formie: 

1)  prac spo ecznie u ytecznych na zasadach okre lonych w przepisach o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2)  skierowania do pracy na zasadach okre lonych w art. 16; 
3)  rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i spo ecznego 

dla osób realizuj cych prace spo ecznie u yteczne w rozumieniu przepisów 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmuj cych zatrud-
nienie, dzia alno  gospodarcz , zak adaj cych lub przyst puj cych do spó -
dzielni socjalnej. 

2.  Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach  
o pomocy spo ecznej. 

Art. 16 [Skierowanie do pracy]  
1.  Po zako czeniu uczestnictwa w zaj ciach w Centrum, a w uzasadnionych przy-

padkach tak e przed jego zako czeniem, jednak nie wcze niej ni  po 6 miesi -
cach uczestnictwa w nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjal-
nego i uczestnika, a w przypadku uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej – 
na wniosek pracownika socjalnego: 
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1)  powiatowy urz d pracy mo e skierowa  uczestnika lub uczestnicz cego  
w klubie integracji spo ecznej do pracy:  
a)  u pracodawcy,  
b)  w Centrum.  

2)   
1a.  Absolwenci centrum integracji spo ecznej lub absolwenci klubu integracji spo-

ecznej mog  podj  wspóln  dzia alno  gospodarcz  w formie spó dzielni so-
cjalnej na zasadach okre lonych w przepisach o spó dzielniach socjalnych. 

2.  Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa si  na pod-
stawie umowy zawartej mi dzy starost  w a ciwym dla siedziby Centrum lub 
gminy, organizacji pozarz dowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, 
a pracodawc , w której pracodawca zobowi zuje si  do zatrudnienia skierowa-
nego uczestnika lub uczestnicz cego w klubie integracji spo ecznej przez okres 
nie krótszy ni  12 miesi cy, a starosta do refundowania pracodawcy cz ci  
wyp aconego tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesi cy,  
w wysoko ci nieprzekraczaj cej: 
1)  100% zasi ku dla bezrobotnych wraz ze sk adk  na ubezpieczenia spo ecz-

ne, w pierwszych 3 miesi cach; 
2)  80% zasi ku dla bezrobotnych wraz ze sk adk  na ubezpieczenia spo eczne, 

w 3 kolejnych miesi cach; 
3)  60% zasi ku dla bezrobotnych wraz ze sk adk  na ubezpieczenia spo eczne, 

w nast pnych 6 miesi cach. 
3.  Przepis ust. 2 stosuje si  odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika  

i uczestnicz cego w klubie integracji spo ecznej do pracy w Centrum. 
4.  Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podj ciu dzia alno ci, o któ-

rej mowa w ust. 1a, mog  by  dofinansowane ze rodków Funduszu Pracy do 
wysoko ci 80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub 
doradztwa, w wysoko ci nieprzekraczaj cej jednak przeci tnego wynagrodze-
nia. 

5.  Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje starosta ze rodków Funduszu 
Pracy, w okresach miesi cznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w termi-
nie 30 dni od dnia jego z o enia. 

5a.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 
1)  dane pracodawcy; 
2)  dane skierowanego uczestnika lub uczestnicz cego w klubie integracji spo-

ecznej; 
3)  wysoko  i sk adniki wynagrodzenia; 
4)  wysoko  refundacji. 

5b.  Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana jako pomoc de minimis 
zgodnie z rozporz dzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013). 

5c.  Za wiadczenie o udzieleniu refundacji, o której mowa w ust. 2, wydaje starosta 
na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu 
w sprawach dotycz cych pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362 oraz  
z 2019 r. poz. 730 i 1063). 

6.  W przypadku podj cia dzia alno ci, o której mowa w ust. 1a, przys uguj  
uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. 

 
Art. 17  
 
 

Rozdzia  7.  
Kluby integracji spo ecznej 

 
Art. 18 [Klub integracji spo ecznej]  
1.  Gmina, organizacja pozarz dowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3  

ust. 2 pkt 3, prowadz ce reintegracj  zawodow  i spo eczn  dla osób, o których 
mowa w art. 1, mog  prowadzi  klub integracji spo ecznej. Klub integracji spo-
ecznej prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa  

w art. 18a. 
2.  W klubach integracji spo ecznej mo na organizowa  w szczególno ci: 

1)  dzia ania maj ce na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas okre lony,  
w pe nym lub niepe nym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykony-
wania us ug na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do 
podj cia zatrudnienia lub podj cia dzia alno ci w formie spó dzielni socjal-
nej; 

2)  prace spo ecznie u yteczne; 
3)  roboty publiczne; 
4)  poradnictwo prawne; 
5)  dzia alno  samopomocow  w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkanio-

wych i socjalnych; 
6)  sta e, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. 
3.  Uczestnictwo w klubach integracji spo ecznej jest dobrowolne. 
4.  Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest realizacja kontraktu 

socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy spo ecznej. 
5.  Okres uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest ustalany indywidualnie  

z ka dym z uczestników. 
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5a.  Zako czenie uczestnictwa w klubie integracji spo ecznej jest potwierdzone 
za wiadczeniem wydawanym niezw ocznie przez podmiot prowadz cy klub in-
tegracji spo ecznej. 

6.  Utworzenie i dzia alno  klubów integracji spo ecznej mo e by  finansowana  
w szczególno ci: 
1)  ze rodków z Unii Europejskiej; 
2)  z dotacji pochodz cych z dochodów w asnych gminy. 

7.  Klub integracji spo ecznej mo e realizowa  dzia ania w zakresie integracji spo-
ecznej bezrobotnych s u ce kszta towaniu aktywnej postawy w yciu spo ecz-

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

8.  Realizacja dzia a , o których mowa w ust. 7, oraz ich finansowanie odbywa si , 
zgodnie z: 
1)  porozumieniem, o którym mowa w art. 62a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwiet-

nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku 
klubu integracji spo ecznej prowadzonego przez gmin  albo 

2)  umow , o której mowa w art. 62a ust. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w przypadku klubu inte-
gracji spo ecznej prowadzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 3 
ust. 2 pkt 3. 

9.  Do dzia a  klubu integracji spo ecznej, o których mowa w ust. 7, nie stosuje si  
ust. 3–5. 

 
Art. 18a [Rejestr klubów]  
1.  Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji spo ecznej. 
2.  Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda w a ciwy ze wzgl du na miejsce funk-

cjonowania klubu integracji spo ecznej, na podstawie zg oszenia podmiotu,  
o którym mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty zg oszenia. 

3.  Zg oszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje si  na formularzu zg oszenia, 
którego wzór oraz niezb dne za czniki okre li minister w a ciwy do spraw za-
bezpieczenia spo ecznego, w drodze rozporz dzenia, maj c na wzgl dzie ko-
nieczno  pozyskiwania i gromadzenia rzetelnych i kompletnych danych o miej-
scach i podmiotach prowadz cych kluby integracji spo ecznej. 

4.  Podmiot, o którym mowa w art. 18 ust. 1, zobowi zany jest w przypadku za-
przestania prowadzenia klubu integracji spo ecznej do zg oszenia tego faktu 
wojewodzie, w formie pisemnej, nie pó niej ni  w terminie 30 dni od daty za-
przestania prowadzenia klubu integracji spo ecznej. 

5.  W przypadku stwierdzenia przez wojewod  zaprzestania prowadzenia klubu 
integracji spo ecznej lub dokonania zg oszenia, o którym mowa w ust. 4, woje-
woda wykre la klub integracji spo ecznej z rejestru. 
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6.  Klub integracji spo ecznej przedstawia corocznie, nie pó niej ni  do dnia  
31 marca, wojewodzie sprawozdanie zawieraj ce rozliczenie dotacji za rok po-
przedni oraz efekty reintegracji zawodowej i spo ecznej. 

 
Art. 18b [Informacja od wojewody] Wojewoda przedstawia corocznie, nie pó niej 
ni  do dnia 30 kwietnia, ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecz-
nego informacj  o liczbie zarejestrowanych klubów integracji spo ecznej wed ug 
stanu na dzie  31 grudnia roku poprzedniego. 
 
Art. 18c [Informacja przygotowywana przez Rad  Ministrów] Rada Ministrów przed-
k ada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach dwuletnich, najpó -
niej do dnia 30 wrze nia, informacje o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji 
spo ecznej. 
 
 

Rozdzia  7a. 
Rada Zatrudnienia Socjalnego 

 
Art. 18d [Zakres dzia ania Rady]  
1.  Przy ministrze w a ciwym do spraw zabezpieczenia spo ecznego dzia a Rada 

Zatrudnienia Socjalnego jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach zatrud-
nienia socjalnego. 

2.  Do zakresu dzia ania Rady Zatrudnienia Socjalnego nale y: 
1)  opiniowanie projektów aktów prawnych oraz inicjowanie zmian przepisów 

prawa w zakresie zatrudnienia socjalnego; 
2)  przygotowywanie ekspertyz dotycz cych wybranych obszarów zatrudnienia 

socjalnego; 
3)  przedstawianie ministrowi w a ciwemu do spraw zabezpieczenia spo ecz-

nego okresowych informacji o swojej dzia alno ci; 
4)  przyjmowanie i opiniowanie dla ministra w a ciwego do spraw zabezpie-

czenia spo ecznego wniosków o nagrody specjalne za wybitne osi gni cia 
w zakresie zatrudnienia socjalnego. 

 
Art. 18e [Cz onkowie Rady]  
1.  Rada Zatrudnienia Socjalnego sk ada si  z nie wi cej ni  15 osób reprezentuj -

cych podmioty zatrudnienia socjalnego, wojewodów, organizacje spo eczne i za- 
wodowe. 

2.  Cz onków Rady Zatrudnienia Socjalnego powo uje, spo ród przedstawicieli 
okre lonych w ust. 1, minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego 
na okres 3 lat. 

3.  Cz onkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego pe ni  swoje funkcje spo ecznie. 



88 

4.  Cz onkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego korzystaj  ze zwolnie  w pracy  
w celu uczestniczenia w posiedzeniach Rady i przys uguje im zwrot kosztów de-
legacji ze rodków bud etu ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo-
ecznego. 

5.  Koszty zwi zane z obs ug  Rady Zatrudnienia Socjalnego s  pokrywane ze rod-
ków bud etu ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego. 

6.  Rada Zatrudnienia Socjalnego mo e, za zgod  ministra w a ciwego do spraw 
zabezpieczenia spo ecznego, zaprasza  do wspó pracy ekspertów i inne osoby 
nieb d ce jej cz onkami. Do udzia u osób zaproszonych w posiedzeniach Rady 
stosuje si  odpowiednio ust. 4. 

7.  Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego okre li, w drodze roz-
porz dzenia, tryb zg aszania kandydatów na cz onków Rady Zatrudnienia So-
cjalnego, organizacj  oraz tryb dzia ania Rady, uwzgl dniaj c zasad  kolegial-
no ci oraz pomocniczo ci prac Rady. 

 
Art. 18f [Przetwarzanie danych osobowych]  
1.  Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, przetwarzaj  dane uczestników 

klubów integracji spo ecznej, w tym dane obejmuj ce imi  i nazwisko, numer 
PESEL, dat  urodzenia, dane adresowe, stan cywilny, wykszta cenie, do wiad-
czenie lub kwalifikacje zawodowe, pochodzenie etniczne, stan zdrowia, na ogi, 
skazania, orzeczenia o ukaraniu, a tak e inne orzeczenia wydane w post - 
powaniu s dowym lub administracyjnym, imi  i nazwisko, numer PESEL, dat  
urodzenia, dane adresowe cz onków rodziny lub przedstawiciela ustawowego, 
w zakresie niezb dnym do prowadzenia reintegracji zawodowej i spo ecznej.  

2.  W zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych w celu reintegracji zawodowej 
i spo ecznej podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, wykonuj  obowi zek,  
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia 2016/679, przez umieszcze-
nie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia 2016/679,  
w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzone s  dzia ania w ramach 
reintegracji zawodowej i spo ecznej.  

3.  O ograniczeniu, o którym mowa w ust. 2, administrator danych informuje oso-
b , której dane dotycz , najpó niej przy pierwszej czynno ci skierowanej do tej 
osoby.  

4.  Zabezpieczenia stosowane przez administratora danych w celu ochrony danych 
osobowych polegaj  co najmniej na:  
1)  dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wy cznie osób posia-

daj cych pisemne upowa nienie wydane przez administratora danych;  
2)  pisemnym zobowi zaniu osób upowa nionych do przetwarzania danych 

osobowych do zachowania ich w tajemnicy.  
5.  Podmioty, o których mowa w art. 18 ust. 1, obowi zane s  do zachowania  

w tajemnicy wszelkich informacji i danych, które uzyska y przy prowadzeniu 
dzia a  w ramach reintegracji zawodowej i spo ecznej.  
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Rozdzia  8.  
Zmiany w przepisach obowi zuj cych  
oraz przepisy przej ciowe i ko cowe 

 
Art. 19  
 
Art. 20  
 
Art. 21  
 
Art. 22  
Art. 23  
 
Art. 24  
 
Art. 25  
 
Art. 26  
 
Art. 27  
 
Art. 28  
 
Art. 29 [Wej cie w ycie] Ustawa wchodzi w ycie po up ywie 30 dni od dnia og o-
szenia2, z wyj tkiem art. 22 pkt 1, który wchodzi w ycie z dniem 16 lipca 2003 r.  
 

                                                            
2  Ustawa zosta a og oszona w dniu 14 lipca 2003 r. 
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Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej 
w sprawie okre lenia wzoru sprawozdania  

centrum integracji spo ecznej1) 
 
 

z dnia 30 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 97) 
 
 
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828) zarz dza si , co nast puje: 
 

§ 1 
Rozporz dzenie okre la wzór sprawozdania centrum integracji spo ecznej zawiera-
j cego dane dotycz ce: 
1)  liczby pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; 
2)  liczby uczestników, z uwzgl dnieniem podzia u na grupy osób, o których mowa 

w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
3)  liczby uczestników usamodzielnionych ekonomicznie; 
4)  liczby uczestników obj tych reintegracj  zawodow  i spo eczn ; 
5)  us ug kierowanych do uczestników w ramach reintegracji zawodowej i spo ecz-

nej; 
6)  wykonania planu finansowego za poprzedni rok, z uwzgl dnieniem przyzna-

nych dotacji, wyp aconych wiadcze  integracyjnych i premii motywacyjnych; 
7)  preliminarza wydatków i przychodów na rok bie cy. 
 

§ 2 
Okre la si  wzór sprawozdania centrum integracji spo ecznej, który stanowi za cz-
nik do rozporz dzenia. 
 

§ 3 
Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.2) 
 
 

 
2)  Niniejsze rozporz dzenie by o poprzedzone rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej  

z dnia 9 pa dziernika 2007 r. w sprawie okre lenia wzoru sprawozdania przedstawianego przez 
centrum integracji spo ecznej (Dz.U. poz. 1421), które utraci o moc na podstawie art. 1 pkt 3 lit. b 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1567) z dniem 24 pa dziernika 2015 r. 
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Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej  
w sprawie wzoru formularza zg oszenia  
do rejestru klubów integracji spo ecznej 

 
 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 513) 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so-
cjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 i Nr 205, poz. 1211) zarz dza si , co nast -
puje: 
 

§ 1 
Rozporz dzenie okre la wzór formularza zg oszenia do rejestru klubów integracji 
spo ecznej oraz niezb dne za czniki wymagane do zg oszenia do rejestru klubów 
integracji spo ecznej. 
 

§ 2 
Wzór formularza, o którym mowa w § 1, okre la za cznik do rozporz dzenia. 
 

§ 3 
Podmiot zg aszaj cy klub integracji spo ecznej do rejestru jest obowi zany do czy  
kopi  aktu o utworzeniu klubu integracji spo ecznej. 
 

§ 4 
Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. 
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Rozporz dzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej  
w sprawie Rady Zatrudnienia Socjalnego1)  

 
z dnia 18 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 733) 

tj. z dnia 8 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 337) 
 
 
 
 
Na podstawie art. 18e ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu so-
cjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217) zarz dza si , co nast puje: 
 

§ 1 
Rozporz dzenie okre la: 

1)   tryb zg aszania kandydatów na cz onków Rady Zatrudnienia Socjalnego, 
zwanej dalej „Rad ”; 

2)   organizacj  i tryb dzia ania Rady. 
 

§ 2 
1.  Zg aszanie kandydatów na cz onków Rady nast puje po ukazaniu si  w Biulety-

nie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urz du obs uguj cego mi- 
nistra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego og oszenia o wszcz -
ciu procedury wyboru cz onków Rady. 

2.  Og oszenie o wszcz ciu procedury wyboru cz onków Rady na kolejn  kadencj  
ukazuje si  3 miesi ce przed up ywem kadencji Rady. 

 
§ 3 

1.  Kandydaci na cz onków Rady s  zg aszani przez: 
1)   podmioty zatrudnienia socjalnego; 
2)   wojewodów; 
3)   organizacje spo eczne i zawodowe. 

2.  Zg oszenia dokonuje si  do ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo-
ecznego w formie pisemnej. 

 
 

                                                            
1)    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej kieruje dzia em administracji rz dowej – zabezpiecze-

nie spo eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  
13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Spo ecznej (Dz.U. poz. 2329). 
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3.  Zg oszenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje dane kandydata, opis realizo-
wanych zada  w zakresie zatrudnienia socjalnego, opini  osoby kieruj cej in-
stytucj  zg aszaj cej na cz onka Rady Zatrudnienia Socjalnego. 

3a.  W przypadku gdy kandydatem na cz onka Rady zg oszonym przez podmiot za-
trudnienia socjalnego jest osoba kieruj ca tym podmiotem, opini  sporz dza 
instytucja tworz ca podmiot zatrudnienia socjalnego. 

4.  Zg oszenie, o którym mowa w ust. 2, nale y sk ada  na adres urz du obs uguj -
cego ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego z dopiskiem na 
kopercie: „Kandydatura do Rady Zatrudnienia Socjalnego”, w terminie poda-
nym w og oszeniu. 

 
§ 4 

W przypadku konieczno ci uzupe nienia sk adu Rady w trakcie trwania kadencji, do 
trybu zg aszania kandydatów stosuje si  odpowiednio § 2 ust. 1 i § 3. 
 

§ 5 
Minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego wybiera przewodnicz ce-
go Rady spo ród cz onków Rady. 
 

§ 6 
1.  Pierwsze posiedzenie Rady odbywa si  w terminie wskazanym przez ministra 

w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego. 
2.  W trakcie pierwszego posiedzenia: 

1)   minister w a ciwy do spraw zabezpieczenia spo ecznego lub jego upowa -
niony przedstawiciel wr cza akty powo ania do Rady oraz akt wyboru 
przewodnicz cego Rady; 

2)   Rada wybiera spo ród swoich cz onków wiceprzewodnicz cego Rady i se-
kretarza Rady w g osowaniu jawnym, zwyk  wi kszo ci  g osów. 

3.  W trakcie trwania kadencji Rady: 
1)   zmiany przewodnicz cego Rady dokonuje minister w a ciwy do spraw za-

bezpieczenia spo ecznego; 
2)   zmiany wiceprzewodnicz cego Rady lub sekretarza Rady, na wniosek cz on- 

ka Rady z o ony wraz z uzasadnieniem, dokonuj  cz onkowie Rady w g o-
sowaniu jawnym, zwyk  wi kszo ci  g osów. 

4.  O zmianie, o której mowa w ust. 3 pkt 2, informuje si  ministra w a ciwego do 
spraw zabezpieczenia spo ecznego. 

 
§ 7 

1.  Przewodnicz cy Rady kieruje pracami Rady i reprezentuje j  na zewn trz. 
2.  Do zada  Przewodnicz cego Rady nale y: 
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1)   inicjowanie prac Rady, w tym:  
a)   okre lanie zagadnie  merytorycznych stanowi cych tematyk  posie-

dze  Rady, w uzgodnieniu z ministrem w a ciwym do spraw zabezpie-
czenia spo ecznego,  

b)   formu owanie stanowisk i opinii w zakresie, o którym mowa w lit. a;  
2)   opracowywanie harmonogramu posiedze  Rady na dany rok kalendarzowy, 

zwo ywanie posiedze , ustalanie porz dku obrad oraz ich prowadzenie; 
3)   koordynowanie prac cz onków Rady zwi zanych z opracowywaniem rocz-

nych informacji dla ministra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecz-
nego, a tak e ko cowego sprawozdania z kadencji Rady; 

4)   wspó praca z cz onkami innych organów opiniodawczo-doradczych mini-
stra w a ciwego do spraw zabezpieczenia spo ecznego, w tym mi dzy in-
nymi Rady Rynku Pracy, Rady Pomocy Spo ecznej oraz Rady Dzia alno ci 
Po ytku Publicznego; 

5)   wspó praca z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych; 
6)   wspó praca ze rodowiskiem podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz jego 

formalnymi i nieformalnymi ogólnokrajowymi i regionalnymi reprezenta-
cjami. 

 
§ 8 

1.  Rada formu uje stanowiska i opinie, podejmuj c uchwa y zwyk  wi kszo ci  
g osów przy obecno ci co najmniej po owy cz onków Rady. 

2.  Rada wyra a stanowiska i opinie, które maj  istotne znaczenie dla rozwoju 
us ug reintegracji spo ecznej i zawodowej, z uwzgl dnieniem stanowiska ro-
dowisk podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

 
§ 9 

1.  Posiedzenia Rady s  zwo ywane przez przewodnicz cego Rady lub przez wice-
przewodnicz cego Rady nie rzadziej ni  raz na pó  roku. 

2.  Przewodnicz cy Rady za po rednictwem sekretarza Rady informuje cz onków 
Rady o terminie i miejscu posiedzenia nie pó niej ni  na 14 dni przed posiedze-
niem Rady. 

3.  Dodatkowe posiedzenia Rady mog  by  zwo ywane na wniosek przewodnicz -
cego Rady, wiceprzewodnicz cego lub co najmniej jednej trzeciej liczby cz on-
ków Rady, po przedstawieniu w formie pisemnej uzasadnienia takiej potrzeby. 

4.  W uzasadnionych przypadkach mo liwe jest uzyskanie opinii cz onków Rady  
w trybie obiegowym. 

 
§ 10 

1.  Posiedzenia Rady s  protoko owane. 
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2.  Protokó  posiedzenia Rady zawiera mi dzy innymi: dat  posiedzenia, porz dek 
obrad, imiona i nazwiska uczestników posiedzenia, informacj  na temat prze-
biegu obrad, wnioski z posiedzenia Rady, przewidywany termin kolejnego po-
siedzenia. 

3.  Protokó  podpisuje przewodnicz cy Rady i przekazuje go sekretarzowi Rady 
wraz z podj tymi uchwa ami. 

 
§ 11 

1.  Rada mo e powo ywa  grupy robocze do realizacji poszczególnych zada  nale-
cych do zakresu dzia ania Rady. 

2.  Cz onkami grup roboczych s  osoby wchodz ce w sk ad Rady. 
3.  Rada mo e powierza  poszczególnym cz onkom grup roboczych wykonanie 

okre lonych prac niezb dnych do realizacji zada  Rady. 
 

§ 12 
Wiceprzewodnicz cy Rady wykonuje obowi zki przewodnicz cego w przypadku 
jego nieobecno ci lub niemo no ci pe nienia przez niego obowi zków. 
 

§ 13 
Do zada  sekretarza Rady nale y w szczególno ci: 

1)   wspó dzia anie z przewodnicz cym i wiceprzewodnicz cym w realizacji za-
da  Rady; 

2)   organizacja posiedze  Rady; 
3)   protoko owanie posiedze  Rady; 
4)   opracowywanie dokumentów z posiedze  Rady; 
5)   przygotowywanie projektów uchwa  Rady; 
6)   przekazywanie do urz du obs uguj cego ministra do spraw zabezpieczenia 

spo ecznego dokumentów z posiedze  Rady. 
 

§ 14 
Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia2). 

2)  Rozporz dzenie zosta o og oszone w dniu 31 maja 2016 r. 
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