
                                   Druk nr 3123 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

 
 
o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 3086). 
 
 

Marszałek Sejmu,  zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 21 maja 2010 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - do pierwszego czytania. 

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 
rozpatrzeniu  tego  projektu ustawy na  posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2010 r.  

wnosi : 
 

W y s o k i  S e j m     uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

 
 
Warszawa, dnia 9 czerwca 2010 r. 
 
 
 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/ Tadeusz Tomaszewski 

Przewodniczący Komisji 
  

 
/-/ Sławomir Piechota 
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Projekt 
 

 

 

USTAWA 

z dnia………2010 r. 

 

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym  
oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1. 

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

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

„2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez: 

1) jednostkę samorządu terytorialnego w formie:  

a) jednostki budżetowej,  

b) samorządowego zakładu budżetowego, 

2) organizację pozarządową 

 - zwane dalej „instytucjami tworzącymi”.”; 

2) w art. 5 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie 
oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także 
instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za 
rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także pre-
liminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wyko-
nywaniem usług, o których mowa w art. 3 ust. 1.”; 

3) w art. 7 w ust. 1:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku Centrum tworzonego przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego – na zasadach określonych w przepisach o finansach publicz-
nych;”, 

b) w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) innych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego niż o-
kreślone w lit. c.”; 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 

1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 115, 
poz. 793 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800 i Nr 157, poz. 1241. 
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4) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa, o której mowa w ust. 1, nie 
jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lip-
ca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095, z późn. zm.3)) i może być prowadzona jako statutowa działalność 
odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie.”; 

5) w art. 10: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu teryto-
rialnego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych, z zastrzeżeniem ust. 1a;”, 

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

„1a. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy Centrum działającego w formie jed-
nostki budżetowej.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytu-
cją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana jako 
iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w prze-
liczeniu na jednego uczestnika oraz liczby uczestników zajęć reintegra-
cji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby pracow-
ników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o 
której mowa w art. 9, i określana corocznie przez organ właściwy jed-
nostki samorządu terytorialnego.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) w art. 14 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmie-
niu: 

„7a) pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej oraz rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) wprowadza się następu-
jące zmiany: 

1) uchyla się art. 97; 

2) po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu: 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2007 r. Nr 180, poz. 

1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 123, poz. 803, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 
1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 
1540 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. 



Liczba stron : 3    Data : 2010-06-18    Nazwa pliku : 0081-02A.NK 
VI kadencja/druk nr 3086 

 

3  

„Art. 97a. 1. Gmina lub powiat, które uzyskały dla wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej status zakładu aktywności zawodowej, mogą, w 
terminie do dnia 31 grudnia 2010 r.: 

1) przekształcić ten zakład w samorządowy zakład budżetowy; 

2) przekazać prowadzenie tego zakładu organizacji pozarządo-
wej, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa 
i społeczna osób niepełnosprawnych. 

2. W przypadku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
składniki majątkowe, należności i zobowiązania zakładu aktyw-
ności zawodowej przejmuje nowo utworzony samorządowy za-
kład budżetowy.  

3. W przypadku przekazania prowadzenia zakładu aktywności za-
wodowej podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mienie, na-
leżności i zobowiązania zakładu aktywności zawodowej oraz na-
leżności i zobowiązania organizatora zakładu aktywności zawo-
dowej związane z utworzeniem i prowadzeniem tego zakładu 
przejmuje nowy organizator zakładu aktywności zawodowej. 

4. W terminie 14 dni od dnia utworzenia samorządowego zakładu 
budżetowego lub przekazania prowadzenia zakładu aktywności 
zawodowej podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, gmina, 
powiat lub podmiot przejmujący zakład aktywności zawodowej 
występuje do wojewody o wydanie decyzji o przyznanie temu za-
kładowi statusu zakładu aktywności zawodowej z dniem prze-
kształcenia lub przekazania prowadzenia tego zakładu.  

5. W przypadku nieprzekształcenia zakładu aktywności zawodowej 
w samorządowy zakład budżetowy lub nieprzekazania prowadze-
nia zakładu aktywności zawodowej w terminie do dnia 31 grudnia 
2010 r., lub nieuzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej 
przez podmiot, który przekształcił lub przejął zakład aktywności 
zawodowej, kwota stanowiąca wartość mienia zakładu aktywno-
ści zawodowej sfinansowanego ze środków Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części, która nie 
została pokryta odpisami amortyzacyjnymi, oraz niewykorzystane 
środki Funduszu, środki przekazane na tworzenie lub działanie 
zakładu aktywności zawodowej i środki znajdujące się na ra-
chunku zakładowego funduszu aktywności podlegają przekazaniu 
na rachunek tego Funduszu w terminie do dnia 30 września 2011 
r. 

6. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 nowy organizator zakła-
du aktywności zawodowej przejmuje prawa i obowiązki 
dotychczasowego organizatora wynikające z umowy dotyczącej 
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania przej-
mowanego zakładu aktywności zawodowej z dniem przejęcia.  
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Art. 4. 

1. Gmina, która uzyskała dla wyodrębnionej jednostki organizacyjnej będącej go-
spodarstwem pomocniczym status centrum integracji społecznej, może, w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2010 r.: 

1) przekształcić centrum integracji społecznej w formy, o których mowa w art. 
3 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1; 

2) przekazać prowadzenie centrum integracji społecznej podmiotom, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1. 

2. Podmiot przekształcony lub przejmujący prowadzenie centrum integracji spo-
łecznej przejmuje prawa i obowiązki dotychczasowego centrum integracji spo-
łecznej. 

3. W przypadku przekształcenia lub przejęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
instytucja tworząca uzyskuje status centrum integracji społecznej na czas okre-
ślony w poprzedniej decyzji po przedstawieniu informacji, o której mowa w art. 
5 ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 



R - 4
,-^E

ffięry

Minister Spraw Zagranicznych
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Warszaw u/Ęn,"rwca 20 1 0 r.

dot.: PSR-015-247-20i0 z 10.06.20 1 0 r.

Pan
Sławomir Piechota
Przewodniczący Komisj i
PoliĘki Społecznej i Rodziny
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu ustawy o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niekt rych innych ustaw ujętego
w sprawozdaniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 3123), wyrażona na
podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 wru,eśnia |997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. IJ.z2007 r. Nr 65,,poz.437 zp6źn.zm.)w rwiązku z art.42 ust.4 i art.54
ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw członkostwa
Rzecrypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny P anie Przew odniczący,

w zwtązku z przedłozonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazic poruŻsząopinię.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Do rviadomości:
Pani Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej


