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Kamil Majewski'

Status prawny i zadania centrum integracji społecznej

Streszczenie: Rozdział przedstawia problematykę regulacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
i powołanej przez nią instytucji centrum integracji społecznej jako jednej z form zatrudnie
nia socjalnego, czyli zatrudnienia wspieranego przez powołane w tym celu instytucje. Wy
mienione centrum ma na celu pomoc osobom wykluczonym społecznie, czyli osobom, które 
ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo lub ograni
czającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Rozdział charakteryzuje 
pojęcie zatrudnienia socjalnego i jego zakres, wskazuje status osoby niepełnosprawnej i praw
ne formy ustanowienia takiego statusu, w tym postępowanie przed właściwymi organami. 
Dokonuje też charakterystyki instytucji centrum integracji społecznej, w tym jego utworzenie, 
źródła i zasady finansowania, a także zasady korzystania z jego usług.

Słowa kluczowe: zatrudnienie socjalne, reintegracja osób niepełnosprawnych, centrum in
tegracji społecznej

Wstęp

Jednym z zadań współczesnego państwa jest podejmowanie działań zmierzają
cych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym właściwej egzystencji. W Polsce art. 
69 Konstytucji RP* 103 nakłada na władze publiczne obowiązek pomocy tym osobom 
w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. 
W pozostałym zakresie Konstytucja RP odsyła do regulacji ustawowej. Przytoczona re 
gulacja konstytucyjna nie tworzy bezpośrednio praw podmiotowych i roszczeń po stro
nie osoby niepełnosprawnej, a wynikające z niej obowiązki władz publicznych znajdują 
konkretyzację w ustawodawstwie zwykłym104. W celu zrealizowania obowiązku wyra
żonego w art. 69 Konstytucji RP wydano ustawy zapewniające m.in. udzielenie tym oso
bom pomocy z zakresu opieki społecznej i przeszkolenia zawodowego105.

Mgr prawa; doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach.
103 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 
483, ze zm.).
1114 Por. W. Kręcisz, Glosa do uchwały NSA z dnia 9 grudnia 2013 r„ I OPS 5/13, LEX nr 232708/3 
[dostęp: 7.02.2017],
105 W. Skrzydło, Komentarz do art.69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX nr 428322 [dostęp: 
7.02.2017],
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Ponadto podkreślenia wymaga także, iż zgodnie z art. 24 Konstytucji RP praca w sze
rokim znaczeniu tego słowa znajduje się pod ochroną, a państwo sprawuje nadzór nad 
wykonywaniem tej pracy na terytorium RP. Natomiast na władzy publicznej, stosownie 
do treści art. 65 Konstytucji RP, ciąży obowiązek prowadzenia polityki zmierzającej do 
pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania 
bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego 
oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Dotyczy to także osób niepełnospraw
nych i wykluczonych społecznie.

Wobec przytoczonych powyżej regulacji konstytucyjnych należy dojść do wniosku, że 
prawa osób niepełnosprawnych w zakresie zatrudnienia są „zabezpieczone” de facto po
dwójnie, w pierwszej kolejności na zasadach ogólnych, jako przysługujące każdemu oby
watelowi RP (art. 24 i 65 Konstytucji RP), a następnie w sposób bezpośrednio odnoszący 
się do tych osób, z uwzględnieniem ich szczególnej sytuacji życiowej - niepełnospraw
ności (art. 69 Konstytucji RP). W celu realizacji obowiązków konstytucyjnych polski po
rządek prawny wprowadza tzw. zatrudnienie socjalne, czyli zatrudnienie wspierane przez 
powołane w tym celu instytucje, będące szczególną formą zatrudnienia uregulowanego 
ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym106, które ma na celu pomoc 
osobom wykluczonym społecznie, tj. osobom, które ze względu na swoją sytuację życiową 
nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych 
i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej 
uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Do grupy tych osób niewąt
pliwie zaliczyć należy osoby niepełnosprawne. Regulacje w tym zakresie natomiast warto 
poddać szerszej analizie, przede wszystkim w celu przybliżenia tej problematyki osobom, 
których to dotyczy i wskazaniu możliwości, jakie przepisy prawa im gwarantują, w tym 
w szczególności uprawnień, które mają ułatwić im funkcjonowanie.

106 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1828; dalej: ustawa o zatrudnieniu socjalnym.

Rozwijanie usług reintegracji społecznej i zawodowej w lokalnych środowiskach 
społecznych na zasadach partnerstwa oraz potrzeba zgłaszania propozycji modyfi
kowania obowiązujących rozwiązań prawnych i organizacyjnych, w tym szczegól
nie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, były przedmiotem zainteresowania instytu
cji państwowych na szczeblu centralnym. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
podjęło próby stworzenia modelowego rozwiązania (regionalna platforma współ
pracy), które miało służyć informowaniu instytucji administracji publicznej, w tym 
samorządowej, o potrzebie realizacji ww. celów.

Pojęcie zatrudnienia socjalnego i jego zakres

Zatrudnienie socjalne polega na zapewnianiu pewnej grupie osób możliwości 
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centra integracji społecznej, kluby inte
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gracji społecznej i zatrudnienia wspieranego, przez które należy rozumieć udzielanie 
wsparcia o charakterze doradczym i finansowym w utrzymaniu aktywności zawodo
wej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie użytecznych w rozumieniu 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założenie lub przystą
pienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie działalności gospodarczej.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym nie odnosi się jedynie do osób niepełnospraw
nych. Jej przepisy stosuje się także do: bezdomnych realizujących indywidualny pro
gram wychodzenia z bezdomności, uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub in
nych środków odurzających, chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie 
zdrowia psychicznego, długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwalnianych z zakładów karnych, mających 
trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej (art. 1 ust. 2 ustawy), z wyłączeniem osób, które mają prawo do: 
zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, 
renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury oraz nauczycielskie
go świadczenia kompensacyjnego (art. 1 ust. 3 ustawy).

Pojęcie niepełnosprawności oraz status osoby niepełnosprawnej

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, wskazując osoby niepełnosprawne, odnosi 
się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych107, zgodnie z którą osobą nie
pełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona jednym 
z następujących orzeczeń:

107 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r_, poz. 2046; dalej: ustawa o rehabilitacji zawodowej.

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni nie
pełnosprawności lub

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych 
przepisów, lub

3. o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16. roku życia.
Niepełnosprawność z kolei oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypeł

niania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 
organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy (art. 2 pkt 10 ustawy 
o rehabilitacji zawodowej). Ustawa wprowadza w art. 3 trzy stopnie niepełnospraw
ności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą, tj. stopień: znaczny, 
umiarkowany oraz lekki. Podmiotami właściwymi w zakresie ustalania niepełno
sprawności są odpowiednio: powoływane przez starostów powiatowe zespoły do 
spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja oraz powoływane 
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przez wojewodów wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- jako druga instancja (art. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej). Biorąc pod uwagę 
okoliczność, że wyszczególnione podmioty są organami administracji publicznej, 
wskazać należy, że postępowanie przed nimi normowane jest przepisami ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego108, przy czym 
przepisy te będą miały zastosowanie odpowiednie, co oznacza, że w pierwszej kolej
ności uwzględnić należy przepisy proceduralne wynikające z ustawy o rehabilitacji 
zawodowej, a dopiero w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami zastosowanie 
mieć będzie regulacja k.p.a. Niemniej jednak stronie postępowania przed powiato
wym lub wojewódzkim zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności przy
sługiwać będzie szereg uprawnień wynikających w szczególności z zasad ogólnych 
k.p.a„ w obrębie których - biorąc pod uwagę szczególną sytuację życiową tych osób
- na wyróżnienie zasługuje zasada informowania stron o wszelkich okolicznościach 
faktycznych i prawnych mających znaczenie dla sprawy oraz zasada prawdy obiek
tywnej, nakazująca organowi prowadzącemu postępowanie wnikliwe wyjaśnienie 
sprawy i uwzględnienie wszelkich okoliczności mających dla niej znaczenie.

108 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.; dalej: k-p.a.

Przepis art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej wskazuje, że postępowanie przed 
powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności może być wszczęte 
jedynie w trybie wnioskowym. Wniosek w tym zakresie może złożyć osoba zaintere
sowana lub jej przedstawiciel ustawowy, albo ośrodek pomocy społecznej, przy czym 
w przypadku ostatniego z wymienionych podmiotów wszczęcie postępowania nastą
pi za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela. Wobec tego że regulacja art. 
6b ustawy o rehabilitacji zawodowej nie przewiduje możliwości wszczęcia postępowa
nia z urzędu, wyłania się pytanie, czy powiatowy zespół będzie mógł dla dobra tej oso
by i ze względu na konieczność przyznania jej statusu osoby niepełnosprawnej w celu 
zapewnienia ochrony i uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym, wszcząć postępowanie i orzekać. Nie ulega wąt
pliwości, że w perspektywie regulacji art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej postę
powanie nie będzie mogło być wszczęte w trybie art. 61 § 1 kp.a. Niemniej jednak 
nie ma przeszkód prawnych, by organ administracji publicznej skorzystał z upraw
nień wynikających z art. 61 § 2 k.p.a., który stwarza możliwość wszczęcia z urzędu 
postępowania także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Za
stosowanie tego trybu wymaga jednak istnienia szczególnie ważnego interesu strony, 
a także uzyskanie w toku prowadzonego postępowania jej zgody (w tym przypadku 
osoby zainteresowanej w rozumieniu art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej lub jej 
przedstawiciela ustawowego) w toku postępowania, a w razie nieuzyskania takiej zgo
dy - postępowanie umorzyć. Za możliwością skorzystania z regulacji art. 61 § 2 kp.a. 
przemawia również cel, w jakim instytucja ta została wprowadzona, tj. „w przeciw
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działaniu sytuacjom, w których brak wniosku strony o wszczęcie postępowania wy
nikał z nieznajomości przysługujących danej osobie uprawnień, bądź jej nieporadno
ści”109, który w przypadku osób niepełnosprawnych może mieć zasadnicze znaczenie. 
Pamiętać przy tym należy, że wobec tego, iż regulacja art. 61 § 2 k.p.a. ma charakter 
wyjątkowy i niejako stanowi wyjątek od ogólnie przyjętej zasady, nie może być nad
używana. Inaczej mówiąc, jej zastosowanie może mieć miejsce jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, a na organie administracji publicznej, który z niej ko
rzysta, ciąży obowiązek wnikliwej analizy podstawy wszczęcia postępowania i przede 
wszystkim ustalenia, wspomnianego już, szczególnie ważnego interesu strony.

109 A. Matan, Komentarz do art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX nr 83464 [dostęp: 
7.02.2017],
110 Por. wyrok NSA z dnia 4 listopada 2016 r., sygn. akt: II OSK 226/15, LEX nr 2170774.
111 Por. wyrokNSA z dnia 7 października 2014 r., sygn. akt: I OSK 418/13, Legalis nr 1092221.
112 Por. wyrok WSA Gorzów Wielkopolski z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt: II SA/Go 581/14, 
Legalis nr 1118386.
113 Por. wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt: II OSK 451/13, Legalis nr 1187670.

Kolejną kwestią, która rodzi wątpliwości, jest status ośrodka pomocy społecznej 
w toczącym się postępowaniu. Art. 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej przyznaje 
temu ośrodkowi możliwość złożenia wniosku. Niemniej jednak skorzystanie z tego 
uprawnienia nie przyznaje mu statusu strony postępowania, gdyż stroną w myśl art. 
28 kp.a. może być jedynie podmiot, którego interesu prawnego lub obowiązku doty
czy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny 
lub obowiązek. Co prawda ośrodek pomocy społecznej żąda czynności organu, ale nie 
ze względu na swój interes prawny, lecz osoby zainteresowanej. Wobec czego należy 
uznać, że ośrodek pomocy społecznej może posiadać status podmiotu działającego 
na prawach strony, ale stroną toczącego się postępowania nie będzie. Przepis art. 28 
kp.a. wyznacza ramy, w jakich następuje ustalanie interesu prawnego, ale jego inter
pretacja pozostaje zawsze w związku z normami prawa materialnego110. Interes praw
ny, o którym mowa, wynika z przepisu prawa materialnego, stanowiącego podstawę 
do prowadzenia postępowania administracyjnego111, ze względu na to, że to właśnie 
ten przepis stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku112. Przy ocenie 
istnienia interesu prawnego nie ma także znaczenia, czy został naruszony interes 
prawny tego podmiotu, czy jedynie interes taki podmiotowi przysługiwał113. Prawem 
materialnym w tym zakresie są przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej, a zatem te 
przepisy decydują o tym, kto jest stroną toczącego się przed powiatowym zespołem 
postępowaniem. Na gruncie przepisów tej ustawy interes prawny w toczącym się po
stępowaniu przysługuje jedynie „osobie zainteresowanej”, czyli osobie, co do której 
orzeka się o niepełnosprawności. Za przyjęciem takiego rozumowania przemawia 
także regulacja art. 6b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Ośrodki pomocy społecznej oprócz tego że mogą złożyć wniosek inicjujący po
stępowanie przed powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności, 
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stosownie do treści art. 6b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej, mogą uczestniczyć 
na prawach strony w sprawach, w których orzeka ten zespół. Wobec tego że przysłu
guje im taki status, będą mogły korzystać w toku prowadzonego postępowania z sze
regu uprawnień procesowych, w tym w szczególności z możliwości brania czynnego 
udziału w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji - z możliwości wypowiedzenia 
się w kwestii zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań114 (art. 10 
kp.a.), mogą także zgłaszać wnioski dowodowe w sprawie (art. 78 kp.a.), a nawet za
inicjować postępowanie odwoławcze (art. 127 § 1 kp.a.). Ośrodek pomocy społecznej 
będzie miał zatem realny wpływ na przebieg postępowania, a wobec nieznajomości 
przepisów prawa przez osobę zainteresowaną (osobę niepełnosprawną) i wynikają
cych z nich uprawnień, jego udział w postępowaniu i szerokie uprawnienia m.in. we 
wskazanym powyżej zakresie mogą okazać się kluczowe dla ochrony tej osoby.

114 M. Paluszkiewicz, Komentarz do art. 6(b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud
nianiu osób niepełnosprawnych, LEX nr 512940 [dostęp: 7.02.2017],
115 Por. wyrok NSA z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt: I OSK 2033/14, LEX nr 2082499.
116 Por. wyrok WSA Kraków z dnia 7 grudnia 2016 r., sygn. akt: II SA/Kr 1032/16, LEX nr 2181154.

Orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 
przybiera formę prawną decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 104 k.p.a., 
przy czym przepis ten nie wyznacza zakresu przedmiotowego sprawy115 tylko prze
pisy materialnoprawne, czyli przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej. Wobec 
tego że jest to decyzja administracyjna, spełniać musi wymogi określone w art. 107 
k.p.a., wśród których szczególne znaczenie, zwłaszcza w przypadku decyzji odmow
nych, mieć będzie obowiązek sporządzenia uzasadnienia faktycznego i prawnego. 
Prawidłowo sporządzone uzasadnienie nie tylko realizuje zasadę ogólną przekony
wania wobec strony postępowania, a także prezentuje motywy podjętego rozstrzy
gnięcia, ale przede wszystkim daje możliwość pełnej i merytorycznej weryfikacji 
decyzji w postępowaniu odwoławczym, a w przypadku decyzji organu odwoław
czego - w postępowaniu sądowoadministracyjnym116, o ile postępowania te zosta
ną przez uprawniony podmiot skutecznie uruchomione. Przepis art. 107 § 2 kp.a. 
przewiduje możliwość istnienia innych składników, które powinna zawierać decy
zja, a w zakresie tym odsyła do przepisów szczególnych. W przypadku rozstrzygnięć 
powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności ustawodawca 
skorzystał z takiej możliwości i w drodze przepisu art. 6b ust. 3 ustawy o rehabilita
cji zawodowej wprowadził obowiązek w orzeczeniu tego organu zawarcia wskazań 
dotyczących:

1) odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości 
danej osoby;

2) szkolenia, w tym specjalistycznego;
3) zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;
4) uczestnictwa w terapii zajęciowej;
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5) konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocni 
cze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;

6) korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzysten
cji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycz
nych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, or
ganizacje pozarządowe oraz inne placówki;

7) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;

8) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; oraz

9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 
8 ust 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2012 r„ poz. 1137, z późn. zm.), przy czym w przypadku osób niepełno
sprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie 
tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny 
niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R 
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

W przepisie tym ustawodawca posłużył się sformułowaniem „powinny być za
warte wskazania dotyczące w szczególności”, co wskazuje, że nie jest to wyliczenie 
wyczerpujące, wobec czego organ wydający takie orzeczenie powinien także za
wrzeć inne wskazania, jeśli są one istotne dla strony postępowania.

Zgodnie z obowiązującą w polskim porządku prawnym zasadą dwuinstancyjności 
(zarówno konstytucyjną, jak i przewidzianą w mającym zastosowanie w sprawie k.p.a.) 
od decyzji wydanych przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności 
stronie oraz podmiotowi występującemu w postępowaniu na prawach strony (ośrodko
wi pomocy społecznej) przysługuje odwołanie od tej decyzji. Jak już wspomniano, or
ganem administracji publicznej właściwym do rozpatrywania odwołań jest wojewódzki 
zespół do orzekania o niepełnosprawności, który powołuje i odwołuje wojewoda, po 
zasięgnięciu opinii Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (art. 6a 
ust. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej). Wojewódzki zespół, stosownie do treści art. 
138 k.p.a„ może utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, uchylić zaskarżoną decyzję w ca
łości albo w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję 
- umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo też umorzyć 
postępowanie odwoławcze. Wojewódzki zespół może także uchylić zaskarżoną decyzję 
w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, 
gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do 
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, 
organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponow
nym rozpatrzeniu sprawy (art. 138 § 2 k.p.a.).
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Przyjęcie formy decyzji administracyjnej umożliwia również, w oparciu o art. 
3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi117, kontrolę tego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Admini
stracyjny (dalej: WSA). Postępowanie sądowoadministracyjne inicjuje skarga złożo
na w trybie art. 50 p.p.s.a, zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest 
każdy, kto ma w tym interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatel
skich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej 
działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała 
udział w postępowaniu administracyjnym. Wobec tego podmiotem legitymowanym 
do poddania zapadłego rozstrzygnięcia kontroli sądu administracyjnego może być 
osoba zainteresowana (osoba niepełnosprawna) oraz ośrodek pomocy społecznej. 
Skargę do WSA można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły 
one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Obowiązek 
ten nie dotyczy prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw 
Dziecka. Natomiast przez wyczerpanie środków zaskarżenia, zgodnie z p.p.s.a., na
leży rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, 
taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewi
dziany w ustawie. Zatem aby skutecznie uruchomić kontrolę sądową decyzji, należy 
uprzednio złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepeł
nosprawności i dopiero po wydaniu i skutecznym doręczeniu decyzji organu drugiej 
instancji złożona skarga podlegać będzie rozpoznaniu przez WSA.

117 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.; dalej: p.p.s.a.

Centrum integracji społecznej

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym powołuje instytucję centrum integracji spo
łecznej, wyznaczając jej zadanie realizacji reintegracji zawodowej i społecznej m.in. 
osób niepełnosprawnych. Realizacja tego zadania, w myśl przepisów ustawy, nastę
puje poprzez świadczenie następujących usług:

1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osią
ganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu spo
łecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwa
lifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza 
przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działal
ność gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 
pieniężnymi.
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Status centrum integracji społecznej na okres 5 lat118 oraz jego statut nadaje woje
woda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania centrum w drodze decyzji ad
ministracyjnej. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących nadania statusu 
stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. W postępowaniu administracyjnym dotyczą
cym wydawania decyzji o nadaniu, przedłużeniu lub utracie statusu centrum organem 
wyższego stopnia w stosunku do wojewody jest minister właściwy do spraw zabezpie
czenia społecznego (art 6a ustawy).

118 Wojewoda, na wniosek instytucji tworzącej, może wydać decyzję o przedłużeniu statusu centrum 
na okres kolejnych 5 lat, biorąc pod uwagę przedstawiane sprawozdanie z 3 ostatnich lat.

Dz.U. poz. 651, z 2009 r., poz. 742, z 2010 r„ poz. 146, z 2011 r., poz. 1211 oraz z 2015 r., poz. 1567.

Do obowiązków wojewody należy prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych, 
którym nadano status centrum integracji społecznej, a nadanie statusu jest równoznacz
ne z wpisem do rejestru. Centrum integracji społecznej może być tworzone przez (tzw. 
instytucje tworzące):

1) jednostkę samorządu terytorialnego w formie:
a) jednostki budżetowej,
b) samorządowego zakładu budżetowego,
2) organizację pozarządową, przy czym centrum utworzone przez taką organi

zację działa w formie jednostki wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób 
zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i finansowym, 
w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględ
nieniem przepisów o rachunkowości,

3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwiet
nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 239 i 395), z zastrzeżeniem że w przypadku spółdzielni socjalnych Centrum 
mogą tworzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 
4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych119.

Jednostki te występują z wnioskiem do wojewody właściwego ze względu na siedzibę 
centrum integracji społecznej o przyznanie statusu centrum. Wniosek powinien zawierać:

1. nazwę instytucji tworzącej centrum;
2. informację o miejscu funkcjonowania centrum i przewidywanym terminie 

rozpoczęcia działalności;
3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczest

ników centrum będzie świadczyć usługi;
4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawo

dowej i społecznej;
6. przewidywaną liczbę pracowników centrum oraz ich kwalifikacje;
7. planowane rodzaje umów o pracę pracowników centrum i ich wymiar cza

su pracy;
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8. dane o organizacji i systemie zajęć w centrum;
9. dane o zakładanych efektach działania centrum, w tym planowaną liczbę 

osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifika
cji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w centrum i wspie
rane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach prze
widzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, 
planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;

10. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalno
ści centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;

11. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na 
utworzenie centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udzia
le własnym w finansowaniu działalności centrum;

12. dane o innych źródłach finansowania działalności centrum, w tym ze środ
ków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;

13. projekt regulaminu centrum;
14. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w któ

rej ma funkcjonować centrum;
15. opinię starosty o potrzebie powołania centrum na terenie podległego mu 

powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
16. akt powołania centrum, w przypadku jego powołania przez jednostkę sa

morządu terytorialnego.
Z powyższych regulacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym wynika, że przyzna

nie statusu centrum integracji społecznej nie skutkuje utworzeniem nowego pod
miotu, wobec czego centrum integracji społecznej będzie funkcjonowało w takiej 
formie prawnej, w jakiej zostało utworzone przez instytucję tworzącą, a przyznanie 
statusu obliguje do wykonywania szeregu zadań wynikających z tej ustawy, w tym 
obowiązków sprawozdawczych. Ponadto wskazać należy, że z przepisów ustawy wy
nika, że co do zasady centrum integracji społecznej jest jednostką wyodrębnioną 
organizacyjnie, przez co będzie miało swobodę w działaniu, przy czym nie jest ona 
nieograniczona. W pierwszej kolejności ograniczenia będą wynikały z przepisów 
prawa, w tym w szczególności z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, oraz w dalszej 
kolejności z przepisów statutu nadanego przez wojewodę, czyli aktu prawnego 
regulującego zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania tego podmiotu. 
Konsekwencje naruszeń zarówno przepisówprawa, jaki regulacji statutowej zostały 
wskazane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym i mogą skutkować nawet utratą sta
tusu centrum integracji społecznej. Stosownie bowiem do treści art. 6 ust. 1 ustawy, 
w przypadku nierealizowania przez centrum założeń przyjętych we wniosku o jego 
utworzenie, w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie usług służących realizacji 
reintegracji zawodowej i społecznej lub w razie stwierdzenia nieprawidłowości roz
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liczeń finansowych przewidzianych ustawą, mających wpływ na wynik finansowy, 
wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu centrum z urzędu lub na wniosek mar
szałka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznających dota
cje centrum lub instytucji tworzącej centrum. Natomiast niewykorzystane środki 
finansowe pochodzące z dotacji podlegają zwrotowi do jednostek, które udzieliły 
dotacji, w wysokości proporcjonalnej do wysokości udzielonej dotacji (art. 6 ust. 3).

Utworzenie centrum jest finansowane:
1. w przypadku centrum tworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 

- na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych;
2. w przypadku centrum tworzonego przez organizację pozarządową z:
a) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych 

źródeł,
b) dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów własnych gmi

ny przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych,

c) innych dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego niż określo
ne powyżej.

Utworzenie centrum może być finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie po
chodzącej z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realiza
cję wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
na zasadach porozumienia. Ponadto marszałek województwa, na zasadach określonych 
w porozumieniu zawartym z instytucją tworzącą, może przyznać centrum dotację na 
pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność przez okres pierwszych 3 miesięcy 
z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację woje
wódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Centrum integracji społecznej, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić 
działalność wytwórczą, handlową lub usługową oraz działalność wytwórczą w rol
nictwie, z wyłączeniem działalności polegającej na wytwarzaniu i handlu wyrobami 
przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 
a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 0,5% oraz 
wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali. Działalność wytwórcza, 
handlowa i usługowa, o której mowa, nie jest działalnością gospodarczą w rozumie
niu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej120 
i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna pożytku publicznego 
w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie121. Po
nadto centrum integracji społecznej może realizować działania w zakresie integracji 
społecznej bezrobotnych służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecz

120 Dz.U. z 2015 r„ poz. 584, z późn. zm.
121 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2016 r., poz. 1817).
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nym i zawodowym, o których mowa w art. 62a ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy122, czyli działania mogące być 
realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warszta
ty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo.

122 Tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r„ poz. 645.

Jeżeli chodzi o finansowanie centrum integracji społecznej, ustawa o zatrudnie
niu socjalnym wskazuje, że środki finansowe mogą pochodzić z:

1. dotacji pochodzącej z dochodów własnych jednostek samorządu terytorial
nego, w tym przeznaczonych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych,

2. dochodów uzyskiwanych z działalności wytwórczej, handlowej lub usługo
wej oraz działalności wytwórczej w rolnictwie,

3. środków z Unii Europejskiej;
4. Funduszu Pracy w zakresie świadczeń integracyjnych.
W przypadku centrum utworzonego przez organizację pozarządową jego dzia

łalność może być ponadto finansowana z zasobów instytucji tworzącej pochodzą
cych ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wskazuje również, na jakie cele mogą zostać 
przeznaczone środki będące w posiadaniu centrum integracji społecznej. Zgodnie 
z art. 10 ust. 6 ustawy środki finansowe na działalność centrum są przeznaczane na:

1. wypłatę uczestnikom zajęć w centrum świadczeń integracyjnych oraz mo
tywacyjnej premii integracyjnej,

2. zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności centrum,
3. najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez centrum,
4. podatki opłacane przez centrum,
5. wynagrodzenia pracowników centrum i pochodne od tych wynagrodzeń,
6. realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę dzia

łalności centrum w tym zakresie,
7. szkolenia pracowników centrum związane z jego działalnością;
8. posiłki dla uczestników,
9. wydatki na ubezpieczenie mienia centrum,
10. inne wydatki związane z działalnością centrum.

Zasady korzystania z usług centrum integracji społecznej 
przez osoby niepełnosprawne

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym przewiduje dwie kategorie podmiotów, które 
mogą złożyć wniosek o skierowanie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez 
centrum integracji społecznej. Do pierwszej grupy należy osoba niepełnosprawna 
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(wniosek własny) i jej przedstawiciel ustawowy. Zarówno jeden, jak i drugi podmiot 
może złożyć wniosek w tym zakresie. Do drugiej grupy należą podmioty, które wnio
sek mogą złożyć w związku z wykonywaniem swoich zadań statutowych. Należą do 
nich: zakład lecznictwa odwykowego, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośro
dek pomocy społecznej, organizacja pozarządowa lub klub integracji społecznej, przy 
czym skuteczność ich wniosku uzależniona jest od zgody osoby niepełnosprawnej 
lub jej przedstawiciela ustawowego. Udział osób zaliczonych do pierwszej grupy jest 
zatem niezbędny dla skutecznego zainicjowania skierowania do centrum integracji 
społecznej. Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach następuje za pośrednictwem 
ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego urzędu pracy właściwego dla miejsca 
zamieszkania lub pobytu osoby niepełnosprawnej. Wobec tego wniosek osoby niepeł
nosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego powinien być skierowany do jednego 
z tych dwóch podmiotów, a nie bezpośrednio do jednostki organizacyjnej posiadają
cej status centrum integracji społecznej. Bez względu na to kto jest autorem wniosku, 
podlega on zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej 
właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa 
w centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego). 
Natomiast w przypadku skierowania wniosku do innego podmiotu, powinien on zo
stać, na zasadach ogólnych, przekazany zgodnie z właściwością do podmiotu umoco
wanego do jego zaopiniowania, a następnie rozpatrzenia.

Kierownik centrum przyjmuje osobę skierowaną do centrum po podpisaniu 
z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, w uzgodnieniu z kierow
nikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub poby
tu tej osoby. Program ten opracowuje pracownik socjalny centrum, a jego zmiana 
może nastąpić na wniosek każdej ze stron, tj. osoby, której wniosek ten dotyczy, 
oraz centrum integracji społecznej. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym nie wska
zuje zakresu treści programu. Posługuje się sformułowaniem „powinien określać 
w szczególności”, czyli katalogiem otwartym, a zatem jedynie wymienia niezbędne 
jego elementy, w pozostałym zakresie pozostawiając swobodę kształtowania jego 
treści autorowi. Jako elementy niezbędne ustawa wymienia:

1. zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej,
2. osoby odpowiedzialne za realizację programu.
Realizacja programu może zostać przerwana. Decyzję w sprawie zaprzestania 

realizacji programu podejmuje kierownik centrum w przypadkach przewidzianych 
w ustawie, tj.:

1. uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu, unie
możliwiającego jego dalszą realizację;

2. trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w centrum;
3. oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji programu.
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Wątpliwości budzi status prawny kierownika centrum integracji społecznej. 
Analiza przepisów ustawy prowadzi do wniosku, że jest on organem administracji 
publicznej, gdyż w myśl przepisów tej ustawy może wydawać decyzje administra
cyjne. Do wniosku takiego prowadzi regulacja art. 13 ust. 4b ustawy w zw. z art. 3 § 
2 pkt 1 p.p.s.a, zgodnie z którą od decyzji kierownika centrum w sprawie zaprzesta
nia realizacji programu przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Podmiotem 
legitymowanym do wniesienia skargi jest uczestnik programu.

Kierownik centrum opracowuje miesięczny program zajęć oraz zapewnia 
uczestnikom:

1. szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. przeprowadzenie odpowiednich badań lekarskich,
3. odzież roboczą i obuwie robocze,
4. bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach, w tym środki 

ochrony indywidualnej.
Czas dziennego pobytu uczestnika w centrum nie może być krótszy niż 6 go

dzin. Uczestnikom zajęć przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku w trakcie pobytu 
w centrum na podstawie przepisów o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób za
wodowych powstałych w szczególnych okolicznościach oraz nieodpłatnie jeden posi
łek dziennie w trakcie pobytu. Okres uczestnictwa w zajęciach w centrum może trwać 
do 11 miesięcy, w tym obejmuje okres próbny, który trwa jeden miesiąc. W okresie 
próbnym uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla 
bezrobotnych. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego kierownik ośrodka po
mocy społecznej, na wniosek kierownika centrum, kwalifikuje uczestnika do uczest
nictwa w dalszych zajęciach. Okres uczestnictwa może zostać wydłużony o okres do 
6 miesięcy w przypadku, gdy analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę 
przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach. Kompetencję do wydłużenia okresu 
posiada kierownik centrum, a może z niej skorzystać na wniosek lub po zasięgnię
ciu opinii pracownika socjalnego centrum integracji społecznej. Ponadto kierownik 
centrum może przyznać uczestnikowi motywacyjną premię integracyjną, biorąc pod 
uwagę aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.

Podsumowanie i wnioski

Polityka społeczna w obszarze pomocy społecznej, w tym związana z instytu
cjami zatrudnienia socjalnego, została znacząco zmodyfikowana wraz z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej. Jedną z największych zmian było „przeorientowanie 
polityki społecznej z pasywnej na aktywizującą”123, co spowodowało szereg noweli

123 Regionalne platformy współpracy. Zatrudnienie socjalne w gospodarce społecznej. Raport końco
wy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2014, s. 5.
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zacji regulacji prawnych w latach 2003-2007, m.in. w zakresie instytucji rynku pracy 
i przedsiębiorczości społecznej124. Analiza poczyniona w niniejszym opracowaniu 
wskazuje, że skuteczne korzystanie z instrumentów aktywizujących osoby niepeł
nosprawne wymaga skutecznej i sprawnej współpracy podmiotów publicznych, 
w tym instytucji pomocy społecznej, organów jednostek samorządu terytorialnego 
i przedstawicieli administracji rządowej oraz podmiotów niepublicznych.

™ Ibidem.
125 Por. M. Rymsza, Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare 
states, Warszawa 2013, s. 150-151.

Odnosząc się do skutków ekonomicznych, zgodzić należy się z poglądem dok
tryny, wedle którego polityka aktywizacji sprzyja wykorzystaniu potencjału trzecie
go sektora (organizacje non profit). Niemniej jednak niesie ze sobą wiele skutków 
negatywnych, jak choćby demotywacyjne efekty wsparcia zmierzające do stygmaty- 
zacji beneficjentów pomocy125. Wobec zagrożeń płynących z tych regulacji postuluje 
się, aby korzystać z nich z rozwagą. W jednym przypadku mogą one bowiem okazać 
się niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, w innym 
z kolei mogą przyczynić się do pogłębiania społecznie niepożądanych postaw, wobec 
czego efekt w zakresie funkcjonowania tej osoby będzie odwrotny aniżeli założony.

Niewątpliwie centra integracji społecznej powoływane i funkcjonujące według 
przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym są instytucjami, których głównym za
daniem jest wspomaganie i uzupełnianie działalności instytucji pomocy społecz
nej i rynku pracy. Przemawia za tym chociażby udział ośrodka pomocy społecznej 
w procesie kierowania do centrum oraz korzystania z jego usług przez ich benefi
cjentów. Rola centrum integracji społecznej zatem jest kluczowa dla skuteczności 
działań podejmowanych w celu eliminacji wykluczenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych.

Należy również pamiętać, że powołanie do życia instytucji takich jak centrum 
integracji społecznej nie jest jedyną formą pomocy ze strony państwa w umożliwie
niu reintegracji osób niepełnosprawnych. Wskazać w tym miejscu należy chociażby 
szereg regulacji wprowadzających dofinansowania wynagrodzeń osób niepełno
sprawnych, czyli formy zachęcające do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

The legał status and tasks of the center of social integration

Summary: The article presents the issue of regulation of the Law on social employment, 
and it has set up institutions center of social inclusion as one of the forms of social employ
ment or employment supported by established for this purpose institutions that aims to 
help socially excluded people or people who due to their life situation they are not able to 
own efforts to satisfy their basic needs and are in a situation that causes poverty or limiting 
participation in professional, social and family life. Article characterized the concept of so
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cial employment and its scope, indicates the status of a disabled person and the legal form 
of the establishment of such status, including proceedings before the competent authorities. 
Finally, the article makes the characteristics of the institution center of social integration, 
including the creation, sources and principles of financing, as well as the rules for the use of 
its services.

Keywords: employment social reintegration of disabled people, the center of social integra
tion


