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Warszawa, 2013-05-08

Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Interpelacja
w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących Centrów Integracji
Społecznej

Wkrótce będzie miała miejsce 10 rocznica rozpoczęcia działalności Centrów Integracji
Społecznej w Polsce, bowiem datą graniczną stanowi uchwalenie 13 czerwca 2003 r. ustawy o
zatrudnieniu socjalnym, w oparciu o którą Centra Integracji Społecznej powstają i działają. Już w
pierwszym roku obowiązywania ustawy powstało w Polsce 20 Centrów Integracji Społecznej, a w
2012 r. działało ich około 100, przy czym, gdy powstają nowe, niektóre w tym czasie są
likwidowane (w większości z powodu braku dofinansowania. Nie jest to jednak ilość imponująca,
biorąc pod uwagę 10 lat prowadzenia polityki społecznej w tym obszarze, a już zupełnie
niewspółmierna do potrzeb. Tym bardziej, że także zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej są one „niezwykle ważnym elementem systemu wsparcia i pomocy dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz partnerów dla podmiotów ekonomii społecznej, w
tym szczególnie spółdzielni socjalnych”.
Dzięki znowelizowanej ustawie o zatrudnieniu socjalnym, Rada Ministrów co dwa lata
przedstawia Sejmowi i Senatowi opracowaną przez MPiPS informację o funkcjonowaniu Centrów
i Klubów Integracji Społecznej. Pierwsza taka informacja została przekazana posłom oraz opinii
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publicznej w czerwcu 2012 r. Jak podkreślają sami autorzy, informacja taka to nie tylko zbiór
danych statystycznych, zwłaszcza o prowadzonych działaniach reintegracji społecznej i
zawodowej, ale także „możliwość zaprezentowania istotnych tendencji rozwojowych w działaniu
centrów i klubów integracji społecznej”. To niezwykle ważne, bowiem funkcjonowanie CIS-ów
jest bardzo trudne ze względu na rygory ustawowe i na specyfikę tych instytucji, prowadzących
zarówno reintegrację społeczną (m.in. poprzez kursy, warsztaty grupowe i konsultacje
indywidualne, ze wsparciem psychologa, pracownika socjalnego i in.) oraz aktywizację zawodową
(m.in. przez podnoszenie kwalifikacji w praktyce zawodowej, poprzez szkolenia i kursy
przyuczające do zawodu).
System reintegracji osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym, jaki proponują Centra Reintegracji Społecznej, wydaje się być bardzo skuteczny ze
względu kompleksowe podejście oraz ścisłą współpracę z instytucjami rynku pracy, jednak, jak
pokazuje praktyka wielu CIS-ów, jest wciąż systemem niepewnym i niestabilnym, wymagającym
monitorowania i silnego wsparcia. Mając to na uwadze, uprzejmie proszę o odpowiedź na
następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo zamierza w tym roku dokonać podsumowania funkcjonowania
ustawy o zatrudnieniu socjalnym po 10 latach od jej uchwalenia? Czy planowane są
konferencje na ten temat lub czy będą publikowane opracowania, dostępne szerokiej
opinii publicznej?
2. Czy prowadzone są już prace nad drugą „Informacją o funkcjonowaniu centrów i
klubów integracji społecznej”? Jakie szczególnie kwestie

są monitorowane na

potrzeby drugiej Informacji, która ma zostać opublikowana za rok, tj. w czerwcu
2014 r.?
3. Czy planowana na 2014 r. Informacja będzie zawierała wszystkie istotne problemy,
na jakie napotykają centra i kluby integracji społecznej? Czy sprawozdania, jakie
muszą składać CIS-y i KIS-y informują o problemach (w tym np. związanych z
interpretacją przepisów prawnych), na jakie napotykają w swej działalności, co
mogłoby być pomocne MPiPS w pracach nad nowelizacja ustawy o zatrudnieniu
socjalnym?
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4. Czy MPiPS rozważa nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym? Jeśli tak, na
jakim etapie są prowadzone prace dotyczące zmiany ustawy i jakie najważniejsze
kwestie zostaną uregulowane?
5. Czy ze środowiskiem Centrów i Klubów Integracji Społecznej (w tym Konwentem
Centrów i Klubów Integracji Społecznej) dyskutowana jest potrzeba zmian w ustawie
o zatrudnieniu socjalnym i w ustawach towarzyszących? Czy jest wypracowany
katalog wniosków i postulatów dotyczących potrzeby zmian ustawowych? Jeśli tak,
jaki to dokument (proszę o jego kopię)?
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi także w formie elektronicznej na adres:
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl.

Z poważaniem
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