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Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej 

Rada Programowa Konwentu 
Sekretariat Konwentu – Instytut Rozwoju Służb Społecznych,  
00-554 Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50, Tel. (22) 629-40-18 w.112, 
www.irss.pl-ciskis, mail: konwentciskis@gmail.com,  

 

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS 
za okres 16 października 2012 r. –  17 października 2013 r. 

II KADENCJA 
Działania Rady Programowej obejmują okres od dnia wyboru Rady Programowej na II kadencję,  

tj. okres od dn. 16 października 2012 r. do dn. 17 października 2013 r.   

STRUKTURY ORGANIZACYJNE KONWENTU CIS/KIS 

1. Rada Programowa II Kadencji: 

Przewodniczący Rady – Paweł Wiśniewski - KIS Janów Lubelski, JSNP Humansu. 

Wiceprzewodnicząca Rady - Małgorzata Kowalska – CIS Cistor Toruń,  
Członkowie: Krystyna Szymańska – KIS MOPS Włocławek, Katarzyna Sokołowska - CIS 
Chełm , oraz Andrzej Trzeciecki -  IRSS. 
Sekretariat Konwentu CIS/KIS jest prowadzony przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych  
w Warszawie.   

2. Zespoły robocze Konwentu: 

2.1 Zespół ds. rozwiązań legislacyjnych: Paweł Wiśniewski (KIS Humanus Janów 
Lubelski), Łukasz Dobrzyński (CIS „SOS” Szczecin), Witold Ekielski (CIS Gmina 
Wieprz), Jadwiga Góralewicz (CIS Wrocław) oraz Czesława Żebrowska (CIS 
Bystrzyca Kłodzka). 

2.2 Zespół ds. promocji i komunikacji: Katarzyna Sokołowska (CIS Chełm), Paweł 
Piech – KIS MOPS Pabianice), Romuald Frost (CIS Drezdenko), Anita Buraczewska 
(CIS Zielona Góra), Mariusz Jachimczak (CIS Kraków). 

2.3 Zespół ds. programowania 2014 -2020 EFS: Małgorzata Kowalska(CIS CISTOR Toruń), 
Andrzej Trzeciecki (IRSS), Krzysztof Błaszczyk (KIS Puszczykowo), Elżbieta Kiermozek 
(CIS Olsztyn), Joanna Dannicka (KIS CISTOR Toruń), Kazimierz Wojtowicz (KIS Nowa 
Szansa Zamość), Marlena Turlewicz (KIS MOPS Puławy), Witold Ekielski (CIS Gmina 
Wieprz). 

CZŁONKOWIE KONWENTU CIS/KIS 

Stan członkowski Konwentu CIS/ KIS na dzień 17 października 2013 r. – 112 jednostek 
organizacyjnych zatrudnienia socjalnego. 

Liczba członków Konwentu, reprezentujących centra integracji społecznej – 54 jednostki, 
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Liczba członków Konwentu, reprezentujących kluby integracji społecznej – 58 jednostek. 

Sprawy członkowskie: 

1. Pod koniec 2012 r. (dn. 12 grudnia 2012 r. protokół Rady Programowej nr 3 II 
kadencji) została podjęta decyzja o wstrzymaniu przystąpienia do Konwentu nowego 
członka – wniosek Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie – Integracja - Rozwój”, z siedzibą 
w Krakowie, ul. Bronowicka 73. W strukturach organizacyjnych Konwentu zostały 
przeprowadzone konsultacje, w których na ogólną liczbę członków – 96 jednostek, 
udział w konsultacjach wzięło 27 jednostek, tj. 28%., z tego:  22 jednostek 
zagłosowało „przeciw przyjęciu” nowego członka. W przeważającej większości 
sprzeciw był motywowany niewłaściwym sposobem działania tej Organizacji na 
terenie innych województw, narażającym jednostki współpracujące na poważne 
trudności i komplikacje w wykonaniu zobowiązań umów na realizację usług 
reintegracji społecznej i zawodowej (np. Stalowa Wola, Klucze, Skarżysko-
Kamienna). Wobec zaistniałej sytuacji Rada Programowa postanowiła wystąpić do 
Galicyjskiej Fundacji „Wsparcie – Integracja – Rozwój” z Krakowa  
z pismem o ustosunkowanie się do zarzutów oraz przedstawienie swojego stanowiska. 
Niestety otrzymana odpowiedź nie upoważniła Rady Programowej do podjęcia decyzji  
o przyjęciu tego podmiotu w grono Konwentu CIS/KIS. 
 

2. Pod koniec września 2013 r. do Sekretariatu Konwentu CIS/KIS wpłynęły kolejne 
dwa wnioski: 
 
a) Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie 

Łódzkim, 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrowska 4/6, 
b) Klubu Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie,  

67-300 Szprotawa, ul. Krasińskiego 23. 
Uwzględniając przyjęty tryb rozpatrywania wniosków o przyjęcie w poczet członków 
Konwentu CIS/KIS, po odbytych konsultacjach (minimum 14 dni na przekazanie 
uwag lub sugestii do Rady Programowej) prawdopodobnie lista członkowska zostanie 
powiększona o 2 następne jednostki organizacyjne. 
Tym samym na dzień rozpoczęcia III Zjazdu liczba ogółem członków wynosić będzie 
112 jednostek organizacyjnych. 
 

MERYTORYCZNA DZIAŁALNOŚĆ KONWENTU CIS/KIS  

– RADY PROGRAMOWEJ 

1. OBSZAR WSPÓŁPRACY KONWENTU Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

 TEMAT: MONITORING USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM - 
PROJEKT INFORMACJI Nr 2 O DZIAŁANOŚCI CENTRÓW I KLUBÓW 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA SEJMU I SENATU RP (wrzesień 2013 r.) 

Ustawowy obowiązek przekazania kolejnej informacji dla Sejmu i Senatu RP wyznaczony 
został na dn. 30 czerwca 2014 r. 
Rada Programowa oraz niektórzy członkowie Konwentu uczestniczyli w opracowaniu 
przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych (IRSS) dla Departamentu Pomocy i Integracji 
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Społecznej MPIPS projektu narzędzia monitorującego działalność podmiotów 
zatrudnienia socjalnego. Takie narzędzie zostało zaakceptowane przez DPS MPIPS  
i zostało wykorzystane przy etapie badawczym. Za jego pomocą uzyskano w trybie ankiet 
konsultacyjnych materiał badawczy, obejmujący m.in. opinie centrów i klubów integracji 
społecznej o rozwiązaniach legislacyjnych ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

W I połowie 2013 r. zostały przeprowadzone prace badawcze a także analityczno-
statystyczne. Projekt tej informacji został przekazany do Departamentu DPS MPIPS  
we wrześniu 2013 r.  

      Udział Konwentu CIS/ KIS w przygotowaniu tej Informacji jest ważny ponieważ     
      przedstawiono w niej:  

a) ocena obowiązujących przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 
b) przydatność centrów i klubów integracji społecznej dla regionalnych i lokalnych 

polityk społecznych oraz współpraca z instytucjami pomocy społecznej i rynku pracy, 
c) opinię uczestników zajęć w centrach i klubach integracji społecznej o na temat 

wpływu usług reintegracji społecznej i zawodowej na ich sytuacje życiowe. 
 

 TEMAT: STANOWISKO KONWENTU W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY  
O PRZEDSIĘBIORSTWIE SPOŁECZNYM (wrzesień 2013 r.) 

Rada Programowa Konwentu CIS/KIS w dn. 10 września 2013 r. przedłożyła Ministrowi 
Pracy i Polityki Społecznej stanowisko do projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym, 
który został zaprezentowany na posiedzeniu Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w zakresie 
Ekonomii Społecznej w dn. 17 lipca 2013 r. (wersja projektu z dn. 10 lipca 2013 r.). 

Konwent CIS/KIS pozytywnie przyjął fakt finalizowania prac związanych z przygotowaniem 
aktu prawnego, regulującego problematykę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych oraz 
budującego system wspierania rozwijanej w Polsce od kilkunastu lat ekonomii społecznej.  
Zdaniem Konwentu CIS/KIS przyjęcie tej ustawy powinno pozwolić zdefiniować nie tylko 
podstawowe pojęcie „przedsiębiorstwa społecznego”, ale także uporządkować trwającą 
dyskusję o definicji ekonomii społecznej.  

W tym stanowisku wyrażono także uwagi krytyczne w takich kwestiach jak propozycja m.in.: 
a) wydzielenia lub podzielenia jednostek organizacyjnych zatrudnienia socjalnego na te, które 

będą mogły korzystać ze wsparcia, określonego w projekcie ustawy  
o przedsiębiorstwie społecznym, przy jednoczesnym równorzędnym traktowaniu spółdzielni 
socjalnych bez względu na osoby (instytucje) będące założycielami, 

b) skoncentrowanie działalności przyszłego przedsiębiorstwa społecznego na 
prowadzeniu reintegracji zawodowej określonych grup osób, co przecież jest domeną ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym. 

 

 TEMAT: PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJANYM  
z 2012 roku 

W dniu 21 listopada 2012 r. przekazana została przy piśmie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza propozycja o charakterze legislacyjnym, 
będąca wspólnym efektem współpracy z Zespołem Projektu Systemowego EFS nr 1.19 
„Zintegrowany system wsparcia dla ekonomii społecznej”. 

Ta propozycja dotyczyła kolejnych zmian rozwiązań prawnych i przygotowania projektu 
zmian ustawy z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 Nr 122, poz. 
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1143, z późn. zm.). Te propozycje były przyjęte przez II Zjazd Konwentu Centrów i Klubów 
Integracji Społecznej, jaki miał miejsce w dniach 15-16 października 2012 r. w Białobrzegach 
k/Legionowa. 

Niestety do dnia dzisiejszego nie udało się doprowadzić do spotkania z przedstawicielami 
Wydziały Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej celem 
omówienia propozycji Konwentu CIS/KIS, a także doprowadzić do zapowiadanego spotkania 
z grupą posłów, w tym z Posłem na Sejm RP Panem Tadeuszem Tomaszewskim. 

Jedynym głosem odpowiedzi, było pismo Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej z dn. 19 kwietnia 2013 r., po kolejnym zwróceniu się Konwentu CIS/KIS  
w dn. 23 stycznia 2013 r. do Podsekretarz Stanu, Pani Elżbiety Seredyn o stanowisko  
w powyższej sprawie. W odpowiedzi z kwietnia br. Departament Pomocy i Integracji 
Społecznej wspomniał, że te propozycje będą rozpatrywane w „momencie podjęcia prac 
legislacyjnych”.  

Na dzień rozpoczęcia III Zjazdu Konwentu CIS/KIS brak jest innych informacji o postępie  
w tej sprawie. 

 

 TEMAT: PROPOZYCJE KONWENTU CIS/KIS DO PROJEKTU ZALOŻEŃ 
DLUGOFALOWEJ POLITYKI SENIORALNEJ 2014-2020 

W dn. 9 kwietnia 2013 r., przekazane zostały przez Radę Programową propozycje w zakresie 
konstruowania założeń (dokumentu) do długookresowej polityki senioralnej na lata 2014 -
2020. 
Bezpośrednio w pracach zespołu eksperckiego – Rady Senioralnej przy Ministrze Pracy  
i Polityki Społecznej brał udział Przewodniczący Rady, Pan Paweł Wiśniewski.  
Potwierdzeniem tego faktu jest pismo Dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej MPIPS, 
Pani Marzeny Brezy, z dn. 23 kwietnia 2013 r., znak: DAS-II-078-6(1)-MT/13, dziękujące za 
przekazanie konkretnych propozycji i uwag przez środowisko podmiotów zatrudnienia 
socjalnego. 

 TEMAT: STANOWISKO KONWENTU CIS/KIS DO PROJEKTU ZALOŻEŃ DO 
USTAWY O POPRAWIE WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ 
JEDNOSTKI SAMORZADU TERYTORIALNEGO  (styczeń – luty 2013 r.) 

To stanowisko było ważnym wyrażeniem przez Konwent CIS/KIS „solidarności”  
z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, ale nie tylko. Sprawa dotyczyła między 
innymi nadania autonomicznego charakteru decyzjom samorządów gminnych przy 
konstruowania własnych jednostek organizacyjnych, w tym likwidowaniu ośrodków pomocy 
społecznej (lub ich przekształcaniu w komórki organizacyjne urzędów gmin). Stanowisko to 
zostało przekazane m.in. do: 

 Pani Jolanty Ślązak-Chabros, Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej przy 
Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, 

 Pana Sławomira Piechoty, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej  
i Rodziny, 

 Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Przewodniczącego Podkomisji Sejmowej ds. 
Pomocy Społecznej, 
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 Pana Włodzimierza Karpińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji  
i Cyfryzacji, 

 Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. 

2. OBSZAR REPREZENTACJI PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJANEGO 
NA FORACH OGÓLNOKRAJOWYCH 

Przedstawiciele Konwentu CIS/KIS w okresie 2012 /2013 reprezentowali środowisko 
podmiotów zatrudnienia socjalnego w następujących forach: 

1. Ekonomia Społeczna: 

- w pracach Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie Ekonomii Społecznej brali 
udział członkowie Rady Programowej, w tym formułując propozycje i uwagi do zapisów 
merytorycznych projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 
2014-2020. 

- w spotkaniach sieciujących centra integracji społecznej, będących elementem realizacji 
projektu systemowego EFS nr 1.19 „Zintegrowany system wsparcia ekonomii 
społecznej” – Cedzynia k/Kielc w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. oraz Szczecin w dniach 
17-18 września 2013 r. 

- na prośbę ROPS Poznań (dyr. Wojciech Zarzycki) z kwietnia 2013 r. został 
oddelegowany do pracy Wielkopolskiego Regionalnego Komitetu ds. Ekonomii 
Społecznej, przedstawiciel Konwentu CIS/KIS, Pan Tomasz Mike z Fundacji im. 
Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa. 
 

2. Pomoc Społeczna: 

- w pracach zespołu eksperckiego do opracowania założeń projektu Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 – Nowy Wymiar Aktywnej 
Integracji, brali udział przedstawiciele Rady Programowej, 

- w pracach zespołów roboczych Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 
związanych z opracowaniem projektu „Założeń zmian w ustawie o pomocy społecznej”. 

 3. Polityka Senioralna: 

- w pracach Rady Senioralnej udział bierze przedstawiciel Konwentu CIS/KIS. 

3. POLITYKA INFORMACYJNA RADY PROGRAMOWEJ  
Rada Programowa Konwentu CIS/KIS prowadząc politykę informacyjną Konwentu CIS/KIS 
wykorzystuje przede wszystkim dostępne strony internetowe swoich członków, w tym przede 
wszystkim CIS CISTOR w Toruniu, KIS „Humanus” w Janowie Lubelskim. 

Wszystkie ważniejsze informacje dotyczące prac Rady Programowej a także Konwentu 
CIS/KIS są prezentowane w specjalnych komunikatach na stronie internetowej Instytutu 
Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. 

INNE SPRAWY KONWENTU CIS/KIS  
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1. Aktywność członków Konwentu CIS/KIS 

Rada Programowa kadencji 2012 / 2013 odnotowuje niski stopień aktywności wewnątrz 
organizacyjnej. Wyrazem jest przekazywanie odpowiedzi na prośby Rady Programowej 
dotyczące wyrażania opinii, stanowisk i uwag do niektórych dokumentów mających charakter 
programowy, systemowy i legislacyjny. 
Grono podmiotów zatrudnienia socjalnego, będących członkami Konwentu biorące udział  
w dyskursach (Internet) jest praktycznie niezmienne, oparte na jednostkach z największym 
doświadczeniem w reintegracji społecznej i zawodowej. 

Wyrazem niskiej aktywności członków Konwentu CIS/KIS jest fakt udzielenia odpowiedzi na 
pytanie Rady Programowej o gotowości utworzenia ogólnopolskiego stowarzyszenia.  
Kto zadeklarował chęć tworzenia formuły prawno-organizacyjnej?. Odpowiedź udzielili 
tylko: 

 Wacław Hansz, Zielona Góra, wraz z niektórymi pracownikami Centrum, 
 Jadwiga Góralewicz, Wrocław wraz z niektórymi pracownikami Centrum, 
 Elżbieta Kiermozek, Olsztyn, 
 Joanna Danicka, Toruń, 
 Małgorzata Kowalska, Toruń, 
 Barbara Ender, Bytom, 
 Katarzyna Sokołowska, Chełm wraz niektórymi pracownikami Centrum, 
 Paweł Wiśniewski, Janów Lubelski, 
 Andrzej Trzeciecki, Warszawa. 

 
2. Działalność promocyjna 

Mimo apelu Rady programowej na II Zjeździe w 2012 r., niewielu członków Konwentu 
uruchomiło na swoich stronach internetowych specjalne linki, promujące wspólną platformę 
współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

PROBLEMY DO ROZSTRZUGNIĘCIA NA III ZJEŹDZIE KONWENTU CIS/KIS  

Rada Programowa stawia pod dyskusję następujące problemy: 

1. Ostateczna kwestia przekształcenia platformy współpracy podmiotów zatrudnienia 
socjalnego – pytania: 
 
1) Czy są osoby zainteresowane utworzeniem formy prawnej, poza wcześniejszymi  

9-cioma deklaracjami? 
2) Jaka ostatecznie forma prawna? Jaki zasięg terytorialny działania takiej formy? 

 
2. Sformułowanie stanowiska do Założeń Zmiany Ustawy o Pomocy Społecznej – projekt 

przygotowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej - pytania: 
 
1) Czy Konwent widzi potrzebę przekazania takiego stanowiska do MPIPS?, Jeśli tak,  

to w jakim czasie i w sposób poważny zostaną przekazane od członków uwagi  
i sugestie?  
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3. Zintensyfikowanie działań poszczególnych członków dla utworzenia na swoich stronach 
internetowych specjalnych linków o Konwencie – pytania: 
 
1) Czy istnieją formalne przeszkody dla utworzenia takich linków? 
2) Kto jeszcze może włączyć się w tworzenie bazy informacyjnej o Konwencie? Czyli 

jacy członkowie? 
3) Co zamieszczać na tych stronach i kto spełnia rolę ośrodka koordynującego, czy 

Sekretariat Konwentu, czy Zespół ds. promocji? 
 

4. Czy nie należałoby na okres 2014 -2020 doprowadzić do sytuacji, wzorem Wielkopolski, 
aby w Regionalnych Zespołach ds. Ekonomii Społecznej (ROPS) środowisko podmiotów 
zatrudnienia socjalnego było reprezentowane – pytanie: 
 
1) Czy jest taka potrzeba i w jaki sposób to zrealizować? 

 

Na tym zakończono sprawozdanie. 

Tryb przyjęcia sprawozdania – obiegowy 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Konwent CIS/KIS na III Zjeździe w dniach 17-18.10.2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 


