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Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy
i Polityki Społecznej

Zapytanie
w sprawie zaświadczenia na zakończenie uczestnictwa w CIS
Przedstawiciele środowiska Centrów Integracji Społecznej zwrócili się do mnie z prośbą o
wyjaśnienie kwestii, jakie zaświadczenie w sprawie uczestnictwa w CIS może być wydane
uczestnikowi CIS, który zaprzestał realizować program z przyczyn od siebie niezależnych (np.
zdrowotnych)?
Wyjaśnię, iż nie ulega dla mnie wątpliwości, że Centrum na podstawie Kodeksu
postępowania administracyjnego, na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie – np. o
uczestnictwie w CIS i częściowo realizowanym programie (zdobywanych umiejętnościach) –
zmuszone jest zaświadczenie wydać (art. 217 Kpa). Pragnę jednak wiedzieć, czy, wydając
zaświadczenie, można lub powinno się powołać na art. 5a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm.), który mówi, że „po
zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum kierownik Centrum wydaje uczestnikowi
zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach
reintegracji zawodowej i społecznej”. Czy można przyjąć, że art. 5a dotyczy także sytuacji, gdy
uczestnik zaprzestał realizować program z przyczyn od siebie niezależnych?
Ustawa o zatrudnieniu socjalnym osobno mówi o:
1. zaprzestaniu realizacji programu (art. 4),
2. zakończeniu realizacji programu (art. 5),
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3. zakończeniu uczestnictwa w zajęciach (art. 5a).
Nie byłoby zatem problemu z wydaniem zaświadczenia o zaprzestaniu realizacji programu,
ale sama nazwa takiego zaświadczenia jest stygmatyzująca (co jest szczególnie krzywdzące w
wypadku niezawinionego zaprzestania). Osobie zwracającej się o zaświadczenie z pewnością nie
o to chodzi.
Zgodnie z art. 5 zakończenie realizacji programu następuje w okresie do 6 miesięcy po
dniu, w którym uczestnik objęty programem podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w
rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, założył lub przystąpił
do spółdzielni socjalnej lub podjął działalność gospodarczą, albo w dniu, w którym upłynął okres
uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w art. 15, stąd tylko w takich wypadkach
można wydać zaświadczenie o zakończeniu realizacji programu. Czy jednak w każdym innym
wypadku można wydać zaświadczenie o zakończeniu uczestnictwa, bądź zakończeniu
uczestnictwa w zajęciach, bądź o uczestnictwie, bądź tym podobne, zgodnie z art. 5a?
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii ujętej na wstępie zapytania i rozwiniętej w
następnych pytaniach.
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi także w formie elektronicznej na adres:
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl
Z poważaniem
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