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Warszawa, 2013-07-12

Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy
i Polityki Społecznej

Zapytanie
w sprawie skreślenia z uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej
Na prośbę Centrów Integracji Społecznej pragnę prosić o wyjaśnienie problemów
związanych z zaprzestaniem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego (IPZS) –
co jest równoznaczne ze skreśleniem z uczestnictwa w Centrum – w sytuacji notorycznego
korzystania przez uczestnika ze zwolnień lekarskich. Uprzejmie proszę zatem o odpowiedź na
następujące pytania.
1. Czy
Centrum Integracji Społecznej (kierownik Centrum) może zdecydować o
zaprzestaniu realizacji programu zatrudnienia socjalnego przez uczestnika, który po
okresie próbnym przez długie okresy jest nieobecny z powodu choroby (posługując się
zwolnieniami lekarskimi na druku L4), mimo że zwolnienie lekarskie sprawia, że jego
nieobecność jest usprawiedliwiona? Bywa, że dana osoba miesiącami korzysta ze zwolnień
i, mimo że świadczenie integracyjne otrzymuje tylko przez 14 dni zwolnienia, licząc
łącznie, nie chce dobrowolnie opuścić Centrum, przez co blokuje miejsce innej osobie? A
jednocześnie taka osoba miesiącami ewidentnie nie realizuje programu.
2. Jeśli można skreślić z uczestnictwa w Centrum (zdecydować o zaprzestaniu realizacji
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego) osobę, będącą na długotrwałym lub
wielokrotnym zwolnieniu, nie realizującą postanowień IPZS, to czy kierownik decyduje o
tym, po jakim czasie nieobecności może (powinno się) uznać, że program jest w sposób
jaskrawy nierealizowany? Czy jest to kwestia uznaniowa?
3. Skoro zgodnie z art. 14 ust. 4a. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 z późn. zm. decyzje w sprawie zaprzestania
realizacji programu podejmuje kierownik Centrum, czy oznacza to, że kierownik musi
uczynić to formie decyzji administracyjnej? (Czy wskazuje na to ust. 4b?) Czy ww.
decyzja powinna spełnić wymogi Kodeksu prawa administracyjnego? Wydaje się na to
wskazywać wymóg zapisu ust. 4b, mówiący o tym, że od decyzji kierownika Centrum
uczestnikowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego, zatem niezbędne wydaje się
pouczenie o takiej możliwości.
4. Czy osoba nieobecna na zajęciach musi bezwzględnie realizować IPZS i wszystkie zajęcia
wynikające z miesięcznego programu zajęć (art. 14 ustawy), czy też nie jest to konieczne,
zwłaszcza, że wiązałoby się z dodatkowymi zajęciami, kosztami itd.?
5. Zgodnie z art. 13 ust. 5a ustawy po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum
kierownik Centrum wydaje uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w
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zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. Czy w
wypadku długich okresów nieobecności (usprawiedliwionej chorobą) kierownik
(zwłaszcza po zakończeniu pełnego okresu uczestnictwa) może nie wydać uczestnikowi
ww. zaświadczenia? Czy w takim wypadku uczestnikowi przysługuje skarga do sądu
administracyjnego? Czy kierownik CIS musi wydać decyzję o odmowie wydania
zaświadczenia, wskazując drogę odwoławczą?
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi także w formie elektronicznej na adres:
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl
Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
Poseł na Sejm RP

