
 
 

 

 

PROTOKÓŁ NR 1 

z posiedzenia Rady Programowej Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej  

(dalej: Rada Programowa Konwentu CIS/KIS) 

w dniu 13 października 2011 r. 

 

 

1. Program posiedzenia Rady Programowej: 

1) wybór Przewodniczącego Rady Programowej 

2) przyjęcie programu prac Konwentu na okres 12 miesięcy.  

 

2. Przebieg posiedzenia Rady Programowej: 

2.1 Ukonstytuowanie Rady Programowej: 

2.1.1 W wyniku głosowania przedstawicieli centrów i klubów integracji społecznej, 

wybranych przez Konwent CIS/KIS do Rady Programowej, na Przewodniczącego 

wybrano przedstawiciela Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” z Torunia, 

Panią Małgorzatę Kowalską. 

2.1.2 Zastępcą Przewodniczącej Rady Programowej został wybrany Pan Paweł 

Wiśniewski, reprezentant KIS Janów Lubelski. 

2.1.3 Członkami Rady Programowej zostali: 

1) Pani Krystyna Szymańska, reprezentantka KIS Włocławek, 

2) Pani Katarzyna Sokołowska, reprezentantka CIS Chełm, 

3) Pan Andrzej Trzeciecki, reprezentant IRSS, zgodnie z postanowieniem § 2 

Regulaminu Konwentu. 

2.2 Program Konwentu na 12 miesięcy: 

2.2.1 Strona Internetowa - przygotowanie propozycji strony internetowej Konwentu 

CIS/KIS, zawierającej niezbędne informacje o działalności centrów i klubów 

integracji społecznej, potrzebne akty prawne oraz ich interpretacje, opinie i 

ekspertyzy niezbędne dla prowadzenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, 

a także umożliwiającej wymianę informacyjną pomiędzy członkami Konwentu 

CIS/KIS (forum). Strona internetowa powinna zawierać informacje o dobrych 

praktykach, materiały video (filmy, nagrania), wykaz publikacji dotyczących 



działalności centrów i klubów integracji społecznej. Do czasu wypracowania 

procedur prowadzenia takiej strony (pozyskanie środków finansowych) ustalono, 

że Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” z Torunia udostępni specjalny link 

na swojej stronie: www.cistor.pl zakładka: cisino. 

2.2.2 Monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym – zgodnie z przepisem art. 18 c 

ustawy o zatrudnieniu socjalnym, zachodzi konieczność przygotowania centrów  

i klubów integracji społecznej do udziału w pracach analityczno-statystycznych 

związanych z przygotowywaniem przez Departament Pomocy i Integracji 

Społecznej projektu pierwszego sprawozdania ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego (w imieniu Rady Ministrów) dla Sejmu i Senatu RP. 

W tym celu zostaną przeprowadzone wewnętrzne konsultacje z członkami 

Konwentu CIS/KIS a także pozostałymi podmiotami zatrudnienia socjalnego, 

które nie przystąpiły do Konwentu na temat zakresu merytorycznego informacji, 

które powinny być objęte monitoringiem. Po konsultacjach zostanie 

zaprezentowane stanowisko Konwentu CIS/KIS, które zostanie przekazane do 

końca grudnia 2011 r. do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. 

2.2.3 Rada Programowa Konwentu będzie zbierała w ciągu 12 miesięcy uwagi  

i sugestie związane z propozycjami legislacyjnych zmian w ustawie  

o zatrudnieniu socjalnym, tak aby w 2012 r. przygotować dla Departamentu 

Pomocy i Integracji Społecznej pakiet korekt przepisów prawnych. 

2.2.4 Rada Programowa Konwentu przygotuje i wystosuje pisma interwencyjne  

w sprawach związanych z: 

1) zapowiedzią likwidacji od 2012 r. dotychczasowych formuł prawno-

organizacyjnych organizowania programów rynku pracy: prac społecznie 

użytecznych oraz robót publicznych (MPIPS, Komisje Sejmowe), 

2) wpisaniem podmiotów zatrudnienia socjalnego (centra i kluby integracji 

społecznej) jako beneficjentów środków z EFS w 2012 roku oraz w przyszłym 

okresie programowania (MPIPS, MRR), 

3) uruchomieniem projektu nr 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-

zawodowej”, przyjętym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

w Warszawie w 2009 r. do realizacji. 

2.2.5 Rada Programowa przygotuje rezolucję do ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego w sprawie uznania podmiotów zatrudnienia socjalnego (centra  

i kluby) w systemie pomocy społecznej oraz rynku pracy, jako jednostek 

http://www.cistor.pl/


uzupełniających działalność ośrodków pomocy społecznej i instytucji rynku pracy, 

przygotowujących kadry do pracy w sektorze ekonomii społecznej. 

2.2.6 Rada Programowa przygotuje list intencyjny do ministra właściwego ds. 

zabezpieczenia społecznego oraz do Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie 

ewentualnej likwidacji Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze. 

3. Wolne wnioski: 

3.1 Ustalono listę adresową członków Rady Programowej, 

3.2 Przedstawiciel IRSS przeprowadzi sondaż w sprawie uruchomienia linku na stronie 

internetowej Instytutu Rozwoju Służb Społecznych o tematyce zatrudnienia 

socjalnego, 

3.3 Przedstawiciel IRSS przedłoży propozycję tematów merytorycznych do ujęcia  

w specjalnym numerze „Pracy Socjalnej” na rok 2012. 

 

 

Protokół sporządził: Andrzej Trzeciecki, IRSS 


