
Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:
a) w ust. 2 w pkt 7 przecinek zast´puje si´ Êredni-

kiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:
„8) osób niepe∏nosprawnych, w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych,”,

b) w ust. 3 uchyla si´ pkt 4,
c) uchyla si´ ust. 5;

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) zasi∏ku dla bezrobotnych — oznacza to zasi-
∏ek dla bezrobotnych, o którym mowa
w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001,
z póên. zm.4)).”;

3) w art. 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek o przyznanie statusu Centrum in-
stytucja tworzàca sk∏ada do wojewody w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na siedzib´ Centrum.”,

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

„6a) planowane rodzaje umów o prac´ pracow-
ników Centrum i ich wymiar czasu pracy;”;

4) w art. 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze
decyzji administracyjnej, na podstawie
wniosku, o którym mowa w art. 4, sk∏adane-
go w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia
30 kwietnia lub od dnia 1 wrzeÊnia do dnia
30 wrzeÊnia danego roku.

2. Status Centrum nadaje si´ na okres 5 lat.”,

b) uchyla si´ ust. 3,

c) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Centrum jest obowiàzane:

1) informowaç wojewod´ o ka˝dej zmianie
danych zawartych we wniosku, o którym
mowa w art. 4, w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia zmiany;

2) przedstawiaç corocznie, nie póêniej ni˝
do dnia 31 marca, wojewodzie oraz przy-
znajàcym dotacje Centrum marsza∏kowi
województwa, wójtowi, burmistrzowi lub
prezydentowi miasta, a tak˝e instytucji
tworzàcej sprawozdanie zawierajàce roz-
liczenie dotacji za rok poprzedni, efekty
reintegracji zawodowej i spo∏ecznej,
a tak˝e preliminarz wydatków i przycho-
dów na rok bie˝àcy.

5. Wojewoda prowadzi rejestr jednostek orga-
nizacyjnych, którym nada∏ status Centrum.
Nadanie statusu Centrum jest równoznacz-
ne z wpisem do rejestru.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór sprawozdania, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, zawierajàcego dane dotyczà-
ce:

1) liczby pracowników zatrudnionych
w okresie sprawozdawczym;

2) liczby uczestników, z uwzgl´dnieniem po-
dzia∏u na grupy osób, o których mowa
w art. 1 ust. 2;

3) liczby uczestników usamodzielnionych
ekonomicznie;

4) liczby uczestników obj´tych reintegracjà
zawodowà i spo∏ecznà;

5) us∏ug kierowanych do uczestników w ra-
mach reintegracji zawodowej i spo∏ecznej;
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USTAWA

z dnia 15 czerwca 2007 r.

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

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i prze-
ciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustaw´
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustaw´
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze Êrodków publicznych.

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

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560
i Nr 88, poz. 587.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366,  z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589.



6) wykonania planu finansowego za po-
przedni rok, z uwzgl´dnieniem przyzna-
nych dotacji, wyp∏aconych Êwiadczeƒ in-
tegracyjnych i premii motywacyjnych;

7) preliminarza wydatków i przychodów na
rok bie˝àcy, kierujàc si´ potrzebà ujed-
nolicenia elementów sprawozdaw-
czych.”,

d) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:

„7. Wojewoda przedstawia corocznie, nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 kwietnia danego roku,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego sprawozdanie zbiorcze
z informacji uzyskanych w trybie ust. 4
pkt 2.”;

5) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. Wojewoda, na wniosek instytucji tworzà-
cej, mo˝e wydaç decyzj´ o przed∏u˝eniu
statusu Centrum na okres, o którym mo-
wa w art. 5 ust. 2, bioràc pod uwag´
przedstawiane sprawozdanie, o którym
mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, z 3 ostatnich
lat.”;

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

„1. W przypadku nierealizowania przez Centrum
za∏o˝eƒ przyj´tych we wniosku, o którym mo-
wa w art. 4, w stopniu uniemo˝liwiajàcym wy-
konywanie us∏ug okreÊlonych w art. 3 lub w ra-
zie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci rozliczeƒ
finansowych przewidzianych ustawà, majà-
cych wp∏yw na wynik finansowy, wojewoda
wydaje decyzj´ o utracie statusu Centrum
z urz´du lub na wniosek marsza∏ka wojewódz-
twa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
przyznajàcych dotacje Centrum lub instytucji
tworzàcej Centrum.

2. W przypadku likwidacji instytucji tworzàcej
Centrum wojewoda wydaje decyzj´ o utracie
statusu Centrum, z zastrze˝eniem ust. 4.”;

7) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6a. W post´powaniu administracyjnym do-
tyczàcym wydawania decyzji o nadaniu,
przed∏u˝eniu lub utracie statusu Centrum
organem wy˝szego stopnia jest minister
w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego.”;

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

„1. Marsza∏ek województwa, na zasadach okreÊlo-
nych w porozumieniu zawartym z instytucjà
tworzàcà, mo˝e przyznaç Centrum dotacj´ na
pierwsze wyposa˝enie oraz dotacj´ na dzia∏al-
noÊç przez okres pierwszych 3 miesi´cy z do-
chodów w∏asnych samorzàdu województwa
przeznaczonych na realizacj´ wojewódzkiego
programu profilaktyki i rozwiàzywania proble-
mów alkoholowych.”;

9) w rozdziale 2 po art. 8 dodaje si´ art. 8a w brzmie-
niu:

„Art. 8a. Do finansowania utworzenia Centrum
przez organizacj´ pozarzàdowà, 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. 176 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych.”;

10) w art. 10:

a) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
w przypadku gdy instytucjà tworzàcà jest or-
ganizacja pozarzàdowa, jest ustalana jako
iloczyn kwoty okreÊlonej uchwa∏à rady gmi-
ny oraz liczby uczestników zaj´ç reintegracji
zawodowej i spo∏ecznej prowadzonych
w Centrum i liczby pracowników Centrum,
wed∏ug stanu na koniec miesiàca, i wyp∏a-
cana co miesiàc, przez okres dzia∏alnoÊci
Centrum, w terminie do 10. dnia miesiàca
nast´pujàcego po miesiàcu, za który zosta∏a
przyznana dotacja. Kwota dotacji nie mo˝e
przekroczyç kwoty stanowiàcej równowar-
toÊç kosztów dzia∏alnoÊci Centrum, po-
mniejszonej o przychód uzyskany z dzia∏al-
noÊci, o której mowa w art. 9.

5. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
w przypadku gdy instytucjà tworzàcà jest
wójt, burmistrz i prezydent miasta, jest usta-
lana jako iloczyn kosztów realizacji reinte-
gracji zawodowej i spo∏ecznej w przeliczeniu
na jednego uczestnika oraz liczby uczestni-
ków zaj´ç reintegracji zawodowej i spo∏ecz-
nej prowadzonych w Centrum i liczby pra-
cowników Centrum, pomniejszonej o przy-
chód uzyskany z dzia∏alnoÊci, o której mowa
w art. 9, i okreÊlana corocznie przez rad´
gminy.”,

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wyp∏at´ uczestnikom zaj´ç w Centrum
Êwiadczeƒ integracyjnych, o których mowa
w art. 15, oraz motywacyjnej premii integra-
cyjnej, o której mowa w art. 15a;”;

11) w art. 13:

a) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uporczywego naruszania przez uczestnika
postanowieƒ programu, uniemo˝liwiajàce-
go jego dalszà realizacj´;”,

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

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

4b. Od decyzji kierownika Centrum, o której
mowa w ust. 4a, uczestnikowi przys∏uguje
skarga do sàdu administracyjnego.”,
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c) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Po zakoƒczeniu uczestnictwa w zaj´ciach
w Centrum kierownik Centrum wydaje
uczestnikowi zaÊwiadczenie potwierdzajà-
ce uczestnictwo w zaj´ciach i umiej´tnoÊci
nabyte w ramach reintegracji zawodowej
i spo∏ecznej.”,

d) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Realizacja programu jest warunkiem korzy-
stania przez uczestnika ze Êwiadczeƒ z ubez-
pieczenia zdrowotnego, na zasadach okreÊ-
lonych w przepisach o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków pu-
blicznych, oraz z innych Êwiadczeƒ okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie.

7. Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz
w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, mogà byç
realizowane tak˝e przez pracownika socjal-
nego zatrudnionego na podstawie umowy
o prac´ w organizacji pozarzàdowej, która
uzyska∏a zgod´ wojewody w∏aÊciwego dla
siedziby tej organizacji na wykonywanie
tych zadaƒ.”;

12) w art. 14:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierownik Centrum opracowuje miesi´cz-
ny program zaj´ç w Centrum.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik Centrum zapewnia uczestnikom:

1) szkolenie w dziedzinie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy;

2) przeprowadzenie odpowiednich badaƒ
lekarskich;

3) odzie˝ roboczà i obuwie robocze;

4) bezpieczne i higieniczne warunki uczest-
nictwa w zaj´ciach, w tym Êrodki ochrony
indywidualnej.”;

13) w art. 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W okresie uczestnictwa w zaj´ciach w Cen-
trum, o którym mowa w ust. 3, na wniosek
uczestnika, kierownik Centrum przyznaje
Êwiadczenie integracyjne w wysokoÊci zasi∏-
ku dla bezrobotnych.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W okresie uczestnictwa w zaj´ciach w Cen-
trum, o którym mowa w ust. 3, na wniosek
uczestnika, kierownik Centrum mo˝e przy-
znaç do 4 dni wolnych od zaj´ç w Centrum,
za które przys∏uguje Êwiadczenie integra-
cyjne w pe∏nej wysokoÊci.”,

c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W okresie uczestnictwa w zaj´ciach w Cen-
trum, o którym mowa w ust. 3, za okres
niezdolnoÊci do uczestniczenia w zaj´ciach

wskutek choroby potwierdzonej przez leka-
rza, jednak nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni, Êwiad-
czenie integracyjne ulega zmniejszeniu
o 1/40 za ka˝dy dzieƒ niezdolnoÊci. Za ka˝-
dy kolejny dzieƒ niezdolnoÊci do uczestni-
czenia w zaj´ciach w Centrum Êwiadczenie
nie przys∏uguje.”;

14) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. W okresie uczestnictwa w zaj´ciach
w Centrum, o którym mowa w art. 15
ust. 3, kierownik Centrum mo˝e przy-
znaç uczestnikowi motywacyjnà pre-
mi´ integracyjnà, bioràc pod uwag´
aktywnà postaw´ i post´py w reinte-
gracji spo∏ecznej i zawodowej.

2. Motywacyjna premia integracyjna nie
mo˝e przekroczyç 20 % wysokoÊci
Êwiadczenia integracyjnego, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 4.”;

15) w art. 16:

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

„Po zakoƒczeniu uczestnictwa w zaj´ciach
w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach
tak˝e przed jego zakoƒczeniem, jednak nie
wczeÊniej ni˝ po 6 miesiàcach uczestnictwa
w nich, na wniosek kierownika Centrum, pra-
cownika socjalnego i uczestnika, a w przypadku
uczestnictwa w klubie integracji spo∏ecznej —
na wniosek pracownika socjalnego:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Skierowanie do pracy, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa si´ na podstawie
umowy zawartej mi´dzy starostà w∏aÊci-
wym dla siedziby Centrum a pracodawcà,
w której pracodawca zobowiàzuje si´ do za-
trudnienia skierowanego uczestnika przez
okres nie krótszy ni˝ 12 miesi´cy, a starosta
do refundowania pracodawcy cz´Êci wyp∏a-
conego tej osobie wynagrodzenia przez
okres pierwszych 12 miesi´cy, w wysokoÊci
nieprzekraczajàcej:

1) 100 % zasi∏ku dla bezrobotnych wraz ze
sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne,
w pierwszych 3 miesiàcach;

2) 80 % zasi∏ku dla bezrobotnych wraz ze
sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne,
w 3 kolejnych miesiàcach;

3) 60 % zasi∏ku dla bezrobotnych wraz ze
sk∏adkà na ubezpieczenia spo∏eczne,
w nast´pnych 6 miesiàcach.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonu-
je starosta ze Êrodków Funduszu Pracy,
w okresach miesi´cznych, na podstawie
wniosku pracodawcy, w terminie 30 dni od
dnia jego z∏o˝enia.”,
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d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5c w brzmieniu:

„5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) dane pracodawcy;
2) dane skierowanego uczestnika;
3) wysokoÊç i sk∏adniki wynagrodzenia;
4) wysokoÊç refundacji.

5b. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest
udzielana jako pomoc de minimis zgodnie
z rozporzàdzeniem Komisji (WE)
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5).

5c. ZaÊwiadczenie o udzieleniu refundacji,
o której mowa w ust. 2, wydaje starosta na
zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004 r. o post´powaniu w spra-
wach dotyczàcych pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).”;

16) w art. 18:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Gmina lub organizacja pozarzàdowa prowa-
dzàce reintegracj´ zawodowà i spo∏ecznà
dla osób, o których mowa w art. 1, mogà
prowadziç klub integracji spo∏ecznej.

2. W klubach integracji spo∏ecznej mo˝na or-
ganizowaç w szczególnoÊci:

1) dzia∏ania majàce na celu pomoc w znale-
zieniu pracy na czas okreÊlony lub na
czas wykonania okreÊlonej pracy, w pe∏-
nym lub niepe∏nym wymiarze czasu pra-
cy u pracodawców, wykonywania us∏ug
na podstawie umów cywilnoprawnych
oraz przygotowanie do podj´cia zatrud-
nienia;

2) prace spo∏ecznie u˝yteczne;

3) roboty publiczne;

4) poradnictwo prawne;

5) dzia∏alnoÊç samopomocowà w zakresie
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych
i socjalnych.”,

b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:

„4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji
spo∏ecznej jest realizacja kontraktu socjalne-
go, 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.

6. Utworzenie i dzia∏alnoÊç klubów integracji
spo∏ecznej mo˝e byç finansowana w szcze-
gólnoÊci:

1) ze Êrodków z Unii Europejskiej;

2) z dotacji pochodzàcych z dochodów w∏as-
nych gminy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) w art. 2
w ust. 1 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-
daje pkt 8 w brzmieniu:

„8) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez
finansowanie centrów integracji spo∏ecznej.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.5)) w art. 35 w ust. 1 pkt 7
otrzymuje brzmienie:

„7) centrum integracji spo∏ecznej — od wyp∏acanych
Êwiadczeƒ integracyjnych i motywacyjnej premii
integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên. zm.6)).”.

Art. 4. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 4:
a) w pkt 2 lit. ∏ otrzymuje brzmienie:

„∏) powiatowy urzàd pracy — w stosunku do
osób pobierajàcych zasi∏ek dla bezrobot-
nych, Êwiadczenie integracyjne lub stypen-
dium,”,
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5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658
i Nr 115, poz. 791.

6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz
z 2007 r. Nr 115, poz. 793.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz.125,
Nr 112, poz. 769 i Nr 115, poz. 791 i 792.



b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przychód — przychody w rozumieniu prze-
pisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytu∏u: zatrudnienia w ramach
stosunku pracy, pracy nak∏adczej, s∏u˝by,
wykonywania mandatu pos∏a lub senatora,
wykonywania pracy w czasie odbywania ka-
ry pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowego
aresztowania, pobierania zasi∏ku dla bezro-
botnych, Êwiadczenia integracyjnego i sty-
pendium wyp∏acanych bezrobotnym oraz
stypendium sportowego, a tak˝e z tytu∏u
prowadzenia pozarolniczej dzia∏alnoÊci oraz
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak
równie˝ z tytu∏u wspó∏pracy przy tej dzia∏al-
noÊci lub wspó∏pracy przy wykonywaniu
umowy,”;

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

„9) osobami pobierajàcymi zasi∏ek dla bezrobot-
nych, Êwiadczenie integracyjne lub stypen-
dium w okresie odbywania szkolenia, sta˝u
lub przygotowania zawodowego w miejscu
pracy, na które zosta∏y skierowane przez po-
wiatowy urzàd pracy, zwanymi dalej „bezro-
botnymi”;”;

3) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nie podlegajà ubezpieczeniu wypadkowemu
bezrobotni pobierajàcy zasi∏ek dla bezrobot-
nych lub Êwiadczenie integracyjne oraz osoby,
o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 11, 19 i 20
oraz art. 7 i 10.”;

4) w art. 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) bezrobotni — od dnia nabycia prawa do zasi∏-
ku, Êwiadczenia integracyjnego lub stypen-
dium do dnia utraty prawa do nich;”;

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

„3) bezrobotnych — stanowi kwota zasi∏ku, Êwiad-
czenia integracyjnego lub stypendium,”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 18 w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:

„4) centrów integracji spo∏ecznej oraz klubów in-
tegracji spo∏ecznej, o których mowa w przepi-
sach o zatrudnieniu socjalnym.”;

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

„40) Êwiadczeƒ integracyjnych przyznawanych na
podstawie przepisów o zatrudnieniu socjal-
nym oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
od tych Êwiadczeƒ;”.

Art. 6. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.9)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

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

„12. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29
i 30, zg∏asza do ubezpieczenia zdrowotnego
oÊrodek pomocy spo∏ecznej realizujàcy indy-
widualny program wychodzenia z bezdomno-
Êci lub kierujàcy do uczestnictwa w zaj´ciach
w centrum integracji spo∏ecznej.”;

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

„11) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 29
i 30, op∏aca oÊrodek pomocy spo∏ecznej reali-
zujàcy indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoÊci lub kierujàcy do uczestnictwa
w zaj´ciach w centrum integracji spo∏ecz-
nej;”.

Art. 7. 1. Jednostki organizacyjne, posiadajàce sta-
tus Centrum w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, uzyskujà
status Centrum w rozumieniu niniejszej ustawy.

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

3. Rejestr jednostek organizacyjnych, którym zo-
sta∏ nadany status Centrum, marsza∏ek województwa
przekazuje w∏aÊciwemu wojewodzie.

4. W toczàcych si´ post´powaniach sàdowych
i administracyjnych w zakresie zadaƒ podlegajàcych
przekazaniu na podstawie ustawy, w których stronà
jest marsza∏ek województwa, stronà staje si´ w∏aÊci-
wy wojewoda.

5. Niezakoƒczone post´powania administracyjne
w zakresie spraw podlegajàcych przekazaniu na pod-
stawie przepisów ustawy toczà si´ przed organami,
które przej´∏y zadania i kompetencje.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
i tryb przekazania rejestru, o którym mowa w ust. 3,
oraz toczàcych si´ post´powaƒ sàdowych i admini-
stracyjnych w zakresie zadaƒ podlegajàcych przekaza-
niu na podstawie ustawy, w szczególnoÊci sposób
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8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366,  z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149,
poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 791.

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170,
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433 i Nr 82,
poz. 559.



przekazania dokumentacji dotyczàcej post´powaƒ,
o których mowa w ust. 4, kierujàc si´ koniecznoÊcià
zapewnienia sprawnego i efektywnego prowadzenia
przej´tych rejestrów i post´powaƒ przez w∏aÊciwych
wojewodów.

Art. 8. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym zachowu-
jà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów

wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 6
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjal-
nym w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 13 lit. a,
art. 4 oraz art. 5 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 lipca 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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