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Warszawa, 2013-07-12

Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy
i Polityki Społecznej

Zapytanie
w sprawie dodatkowych dochodów uczestnika Centrum Integracji
Społecznej
Przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej zwrócili się do mnie z prośbą o wyjaśnienie
kwestii dotyczącej możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów przez uczestnika Centrum w
okresie uczestnictwa w CIS. Uprzejmie proszę zatem o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy uczestnik Centrum Integracji Społecznej, biorący udział w zajęciach Centrum i
realizujący indywidualny program zatrudnienia socjalnego (IPZS), może jednocześnie
legalnie osiągać inne dochody, np. z tytułu umowy zlecenia, czy umowy o dzieło? Czy
jest bezwzględny zakaz uzyskiwania takich dochodów, czy też są określone ograniczenia,
a jeśli tak, to jakie?
2. Czy w wypadku, gdy zachodzi sytuacja uzyskiwania dodatkowych dochodów (jw.), osoba
taka nadal może uczestniczyć w zajęciach CIS (być uczestnikiem Centrum)? A jeśli tak,
czy osobie takiej nadal przysługuje świadczenie integracyjne? Wydaje się, że tak, bowiem
ustawa (zwłaszcza art. 15) nie wprowadza takich ograniczeń, o jakich mowa w pytaniu.
Przekazując powyższy problem jedno z Centrów Integracji Społecznej powołało się na
interpretację Urzędu Pracy, w którym uznaje się, że rozstrzygnięcie łączenia dodatkowych
dochodów z uczestnictwem jest kwestią indywidualną, ocenną i uznaniową, co miałoby
wynikać z art. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r.
nr 43, poz. 225 z późn. zm.), gdzie wskazuje się, że podmiotami ustawy są osoby które
podlegają wykluczeniu społecznemu i 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. Trudno się jednak zgodzić z tak ostrożnym
stanowiskiem. O ile bowiem taki warunek (wynikający z art. 1) jest niezbędny na etapie
przyjęcia do Centrum i w okresie próbnym, to nie wydaje się możliwy do utrzymania w
okresie późniejszego uczestnictwa, zważywszy, że:
 naturalnym jest, że różne czynniki – finansowe, socjalne, społeczne itp. – mogą
ulec zmianie (poprawie), ale się ich nie kontroluje, a przynajmniej nie weryfikuje
się podług nich uczestnictwa,
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 uczestnictwo w Centrum ma wiele aspektów, a nie tylko zapewnienie świadczenia
integracyjnego i nie tylko poziom finansowy, ale przecież wiele innych, znacznie
ważniejszych (psychologiczny, szkoleniowo-zawodowy, socjalny, społeczny i in.),
 „dorabianie” i poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów jest wręcz pożądane,
jako droga do usamodzielnienia się uczestnika. Stąd ważne jest i korzystne, że
uczestnicy znajdują możliwość dorobienia sobie w dni wolne od zajęć, czy też
popołudniami.
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi także w formie elektronicznej na adres:
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl
Z poważaniem
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