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Słowo wstępu od Organizatorów  

Październik 2012 r., jesienną porą - można nawet zaryzykować stwierdzenie „że tradycyjnie”,  

członkowie Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej spotkali się na kolejnym zjeździe 

w Białobrzegach k/Legionowa, podsumowując roczną swoją działalność. Organizatorem II Zjazdu 

było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej „Stella” w Dubience, powiat chełmski, 

prowadzące klub integracji społecznej. Współpartnerem organizacyjnym był Instytut Rozwoju Służb 

Społecznych w Warszawie, pełniący funkcję sekretariatu Konwentu. 

Dzisiaj, jest nas już 95 jednostek organizacyjnych, które zadeklarowały czynne uczestnictwo 

w pracach Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, mając na uwadze przyjętą  

w 2011 r. deklarację o misji konwentu, brzmiącą: 

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej jest forum wymiany doświadczeń, 

wypracowywania wspólnych stanowisk i prezentowania propozycji rozwiązań systemowych 

w kluczowych sprawach dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej 

i zawodowej, współpracy  z jednostkami organizacyjnymi(…) w obszarze przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu (…) to również reprezentacja instytucji świadczących pomoc 

i wsparcie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym wobec administracji rządowej 

i samorządowej a także partner w konsultacjach społecznych w obszarze zatrudnienia 

socjalnego.  

II Zjazd Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej potwierdził potrzebę wspólnego 

dążenia do tworzenia nie tylko lepszych rozwiązań ustawy z dn.13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym, ale także potrzebę do konsolidacji środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego, 

a szczególnie wszystkich osób zaangażowanych w doskonalenie systemu usług reintegracji społecznej 

i zawodowej. 

W imieniu Organizatorów II Zjazdu Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej 

dziękujemy wszystkim osobom, reprezentującym zrzeszone podmioty zatrudnienia socjalnego za 

aktywne i twórcze uczestnictwo w obradach, za udzielony mandat zaufania wobec Rady Programowej, 

oraz chęć dalszego wspólnego działania dla rozwijania współpracy z jednostkami organizacyjnymi 

pomocy społecznej, urzędami pracy, spółdzielniami socjalnymi i innymi instytucjami, dla których 

wyznacznikiem na co dzień jest wsparcie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Szczególne słowa podziękowania kierujemy w stronę specjalnych gości II Zjazd Konwentu, 

którymi byli: Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

MPiPS, Pani Joanna Staręga-Piasek, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Pan 

Krzysztof Michałkiewicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Pomocy Społecznej, a także Pan 

Tomasz Mika, Prezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa, Pan Mirosław 

Grewniski, polityk społeczny, Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie oraz Pan 

Cezary Miżejewski, ekspert ds. ekonomii społecznej, Pani Aneta Kowalska, Naczelnik Wydziału 

Aktywnych Form Pomocy Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Pani 

Renata Rojek z Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pani Monika 

Kocimska-Warczak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Olsztynie. 

W imieniu Organizatorów 

/ - /Magdalena Nadolska 

Prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej Stella 

 
   / - / Andrzej Trzeciecki 

Instytut Rozwoju Służb Społecznych/ 



 
  

 

 
 

                         

GOŚCIE SPECJALNI II ZJAZDU KONWENTU CIS/KIS 

 

 

Pani dr Joanna Staręga – Piasek, Instytut Rozwoju Służb Społecznych 

Witając zebranych, uroczyście otworzyła II Zjazd Konwentu CIS/KIS, podkreślając 

znaczenie ścisłej współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z jednostkami 

organizacyjnymi pomocy społecznej, szczególnie w odniesieniu do sytuacji słabszych 

ekonomicznie grup oraz pojedynczych jednostek naszego społeczeństwa. Lata 

działalności Centrów i Klubów Integracji Społecznej potwierdzają słuszność decyzji 

Sejmu RP o uchwaleniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym mimo istnienia w kraju 

wielu odmiennych głosów.  

 

 

Pan Krzysztof Michałkiewicz, Przewodniczący Stałej Podkomisji 

Sejmowej ds. Pomocy Społecznej  

Zwrócił uwagę, że Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej przywiązuje bardzo dużą wagę do 

współpracy z reprezentacjami środowisk zawodowych  i społecznych przy 

ustanawianiu prawa. Podkreślił, że wkład reprezentacji podmiotów zatrudnienia 

socjalnego w obecny kształt legislacyjny systemu wsparcia i pomocy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym jest dostrzegalny, że ustawa  

o zatrudnieniu socjalnym jest „żywym” aktem prawnym, kształtowanym przez 

praktyków usług reintegracji społecznej i zawodowej.   

 

 

Pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy  

i Integracji Społecznej MPIPS  

Skierowała do uczestników II Zjazdu Konwentu CIS/KIS apel o dalszą wytrwałość i 

aktywność w budowaniu wspólnej platformy współpracy 

i reprezentacji środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego, wskazując że głos 

centrów i klubów integracji społecznej w wielu sprawach o charakterze 

legislacyjnym pomaga pracownikom Departamentu tworzyć realne, nie oderwane od 

rzeczywistości rozwiązania prawne. Zdeklarowała pełną gotowość do współpracy, 

licząc że w najbliższym roku będzie można pozytywnie podsumować 10 lat realizacji 

zadań tej ustawy. 

 

 

Pan prof. dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor Wyższej Szkoły 

Pedagogicznej TWP w Warszawie  

Przybliżył uczestnikom II Zjazdu Konwentu CIS/KIS naukową perspektywę 

zatrudnienia socjalnego, wskazując na „słabe i mocne” strony tej formy wsparcia i 

pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tło ustawy zatrudnienia 

socjalnego w warunkach polskich  zostało porównane z koncepcjami polityki 

społecznej krajów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Przybliżone 

zostały także poglądy polskiego świata nauki na drogi rozwoju koncepcji 

zatrudnienia socjalnego, pozostawiając wśród uczestników pytanie, czy system 

zatrudnienia socjalnego powinien być mocniej powiązany z systemem pomocy 

społecznej, czy raczej stanowić element polityki rynku pracy.  

http://biuroprasowe.wsptwp.eu/img/eksperci/_big/zdjecie_m._grewinski_1.jpg
http://biuroprasowe.wsptwp.eu/img/eksperci/_big/zdjecie_m._grewinski_1.jpg


 
  

 

 
 

                         

 

 

Pan Cezary Miżejewski, ekspert ds. ekonomii społecznej 

Uczestnicy II Zjazdu mieli bezpośrednią okazję do poznania wyników 

przygotowawczych prac do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 w UE. 

Zaprezentowane zostały wyniki konsultacji społecznych nad dokumentem pt: 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”. Uzyskano informację, że 

konieczne jest dalsze procedowanie nad kształtem tego dokumentu, zwłaszcza 

w odniesieniu do sformułowania wskaźników i miar rozwoju sektora ekonomii 

społecznej. Ponadto, uczestnicy mieli okazję wysłuchać rad dotyczących kierunku 

przekształcania się obecnej platformy współpracy w bardziej sformalizowane 

gremia, wpisujące się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym.  

 

 

Pan dr hab. Tomasz Mika, Fundacja Królowej Polski  

św. Jadwigi z Puszczykowa 

Przybliżył tematykę oddolnego tworzenia własnych reprezentacji przez środowiska 

zaangażowane w różne obszary polityki społecznej. Na przykładzie formowania 

Krajowego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej została 

pokazana ścieżka budowania reprezentacji tych podmiotów ekonomii społecznej. 

Ponadto, przybliżona została specyfika działania Fundacji na polu zatrudnienia 

socjalnego i tworzenia sieci klubów integracji społecznej w województwie 

wielkopolskim. 

 

 

Pani Aneta Kowalska, Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy 

w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS 

Przekazała informację o działalności centrów i klubów integracji społeczne w 

latach 2004-2011, wskazując na udział przedstawicieli Konwentu CIS/KIS w 

pracach monitorujących realizację zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które 

zakończyły się przygotowaniem pierwszej informacji dla Sejmu i Senatu RP – druk 

sejmowy 676/2012 . Uczestnicy Zjazdu uzyskali również pakiet informacji o 

zamierzeniach promocyjnych w obszarze aktywnych form pomocy na najbliższy 

rok, jakie przewiduje do realizacji Wydział Aktywnych Form Pomocy. 

 

 

Pani Renata Rojek, Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego      

Przedstawiła lubelską perspektywę współpracy z podmiotami 

zatrudnienia socjalnego, podkreślając znaczenie ich działalności 

szczególnie na obszarach wiejskich. Podkreślona została aktywność 

szczególnie klubów integracji społecznej na terenie Zamościa, Puław, 

Janowa Lubelskiego, Tomaszowa Lubelskiego oraz  gminach wiejskich 

takich jak: Dubienka, Wierzbica.  

 



 
  

 

 
 

                         

 

 

Pani Monika Kocimska – Warczak, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Olsztynie   

Uczestniczyła w obradach II Zjazdu Konwentu Centrów i Klubów Integracji 

Społecznej jako przedstawicielka województwa, na terenie którego działa jeden z 

najstarszych CIS (CIS w Olsztynie ) oraz najliczniejsza sieć KIS (116). 

Województwo warmińsko – mazurskie promuje zatrudnienie socjalne jako jedną z 

bardziej efektywnych form pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej serdecznie dziękuje 

wszystkim naszym Gościom za słowa uznania dla działalności jednostek 

zatrudnienia socjalnego, udzielone  wskazówki oraz  rady na przyszłość. 



 
  

 

 
 

                         

GALERIA WYSTĄPIEŃ GOŚCI  

 
 

  

  

  



 
  

 

 
 

                         

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ ZA OKRES 2011/2012    

 

Przewodniczą Rady Programowej Konwentu 

Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Pani 

Małgorzata Kowalska przedstawiła członkom 

Konwentu sprawozdanie za okres październik 2011 – 

październik 2012. 

 

Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez 

Konwent.  

 

Warszawa,  dn. 15 października 2012 r. 

 

SPRAWOZDANIE RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS / KIS 

za okres 14 października 2011 r. –  15 października 2012 r. 

 

Działania Rady Programowej obejmują okres od dnia powołania Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej,  

tj. od dn.14 października 2011 r. do dn.15 października 2012 r.,  

1. Skład Rady Programowej 

Przewodnicząca Rady – Małgorzata Kowalska - CIS Toruń 

Wiceprzewodniczący Rady Programowej – Paweł Wiśniewski - KIS Janów 

Członkowie: Krystyna Szymańska – KIS Włocławek  

Katarzyna Sokołowska - CIS Chełm  

Andrzej Trzeciecki -  IRSS 

Sekretariat Konwentu CIS/KIS jest prowadzony przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie.   

2. Realizacja Programu Prac Konwentu 

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania z Programu Prac Konwentu, obejmujące obszary: 

a) współpracy z administracją publiczną, 

b) legislacyjny ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

c) interwencji w sprawach podmiotów zatrudnienia socjalnego, 

d) promocji tematyki ustawy oraz działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

Zadania te wykonywane były przy współpracy z członkami Konwentu CIS/KIS, przy czym formułą tej 

współpracy były najczęściej konsultacje wewnętrzne. Najważniejsze wykonane zadania oraz ich efekt: 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

                         

OBSZAR WSPÓŁPRACY Z ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ 

 

MONITORING USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM 

1. Dokument „Tryb i organizacja monitoringu ustawy o zatrudnieniu socjalnym” 

Zgodnie z przepisem art. 18c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, 

wprowadzonym  nowelizacją we wrześniu 2011 r. , przygotowanie co dwa lata sprawozdań dla Sejmu i Senatu 

RP wymaga wprowadzenia systemu monitoringu działalności centrów i klubów integracji społecznej. Rada 

Programowa przygotowała projekt dokumentu pt: Tryb i organizacja monitoringu ustawy o zatrudnieniu 

socjalnym, który został przekazany w lutym 2011 r. do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. 

Dokument ten został zatwierdzony przez Sekretarza Stanu, Pana Jarosława Dudę. System monitoringu ustawy 

o zatrudnieniu socjalnym przewiduje dwuletnie sesje monitorujące, które kończyć się będą raportem 

(sprawozdaniem).  

2. Dokument – sprawozdanie z działalności centrów i klubów integracji społecznej za okres do roku 2012, 

pt: „Informacja o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji społecznej dla Sejmu i Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej” – druk sejmowy 676/2012. 

W dniu 28 czerwca 2012 r. projekt sprawozdania pt: Informacja o działalności centrów i klubów 

integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, opracowany przez Instytut Rozwoju Służb 

Społecznych we współpracy z członkami Konwentu CIS/KIS został przekazany do Departamentu Pomocy 

i Integracji Społecznej. Dokument ten został zaakceptowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 

a następnie pismem Prezesa Rady Ministrów, znak DSPA-4821-3(3)/12, z dn. 31 lipca 2012 r. przekazany do 

Marszałka Sejmu RP. 

 

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ – narzędzie OZPS  

Wprowadzony przepisem art. 16a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obowiązek 

sporządzania rokrocznie przez gminy i powiaty a także województwa oceny zasobów pomocy społecznej, 

spowodował że w systemie informatycznym SAC uruchomione zostało narzędzie elektroniczne pomagające 

sporządzać taką ocenę. Narzędzie to składa się m.in. z elektronicznych tabel, w których jednostki organizacyjne 

pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy społecznej) ujmują szereg danych 

dotyczących problematyki demograficznej, społecznej, form i świadczeń udzielanych osobom potrzebującym 

wsparcia, oraz współpracy z różnymi partnerami. 

Przedstawiciele Rady Programowej uczestniczyli bezpośrednio w pracach związanych z układem 

merytorycznym narzędzia OZPS. To działanie i współpraca pozwoliła ująć zagadnienia ustawy  

o zatrudnieniu socjalnym w narzędziu OZPS, przyczyniając się do pogłębienia korelacji pomiędzy pomocą 

społeczną a reintegracją społeczną i zawodową. 

 

KONSULTACJE PROJEKTU KRAJOWEGO PROGRAMU ROZWOJU EKONOMII  SPOŁECZNEJ 

Konwent CIS/KIS uczestniczył w konsultacjach nad projektem KPRES, formułując na piśmie szereg 

uwag i propozycji do tego dokumentu. Celem nadrzędnym było zwrócenie uwagi na ścisły związek działalności 

centrów i klubów integracji społecznej – zwanych w sektorze ES podmiotami otoczenia ekonomii społecznej – 



 
  

 

 
 

                         

z rozwojem podmiotów ES, głównie o charakterze rynkowym, w tym spółdzielni socjalnych. Przygotowane 

przez Radę Programową uwagi i propozycje zostały przekazane Panu Jarosławowi Dudzie, Sekretarzowi Stanu 

MPiPS, Przewodniczącemu Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej przy Prezesie 

Rady Ministrów – pismo z dnia 27 sierpnia 2012 r., znak: RP/IX/01/2012. Komunikat w tej sprawie znajdują się 

na stronie internetowej IRSS. 

 

KONSULTACJE PROJEKTU NOWELIZACJI ZARZĄDZENIA NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW 

W SPRAWIE ZESPOŁU DS. ROZWIAZAŃ SYSTEMOWYCH W EKONOMII SPOŁECZNEJ 

W dniu 18 czerwca 2012 r. Rada Programowa przekazała do Departamentu Pożytku Publicznego 

MPiPS uwagi i propozycje do projektu nowelizacji zarządzanie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dn.15 grudnia 

2008 r. w sprawie zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. W tym materiale 

zwrócono uwagę na pomijanie środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego w problematyce jaką zajmuje się 

Zespół ds. rozwiązań ekonomii społecznej, a także przedstawiono konkretne propozycje zmian zapisów. 

Niestety, według uzyskanych informacji z Departamentu Pożytku Publicznego ten dokument wpłynął do 

ministerstwa po terminie, mimo że wysyłając go natychmiast umieszczono na stronie internetowej IRSS – 

CIS/KIS kopię pisma przewodniego i załącznika. Rada Programowa w odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora 

Departamentu Pożytku Publicznego, Pana Krzysztofa Więckiewicza – pismo z dn.19 września 2012 r., 

znak:DPP-II-073-213-MS/12, uzyskała zapewnienie, iż te uwagi uwzględnione będą w oficjalnym ich rejestrze, 

a także że przedstawiciel Konwentu CIS/KIS będzie zaproszony do prac Grupy Strategicznej działającej 

w ramach powołanego Zespołu przy Prezesie Rady Ministrów. 

 

KONSULTACJE PROJEKTU ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W SPRAWIE WPROWADZENIA FORMULARZA REJESTRACJI KLUBÓW INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

Rada Programowa przygotowała odpowiedź na zaproszenie ministra właściwego ds. zabezpieczenia 

społecznego do konsultacji w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego wzór formularza rejestracji 

klubów integracji społecznej przez wojewodów. Tylko część propozycji została zaakceptowana. 

 

OBSZAR LEGISLACYJNY USTAWY O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM 

 

Rada Programowa, a także niektórzy członkowie Konwentu – głównie centra integracji społecznej 

uczestniczyły w okresie sprawozdawczym w pracach zespołu projektu systemowego EFS nr 1.19 „Zintegrowany 

system wsparcia ekonomii społecznej”, który nadzorowany jest przez Departament Pożytku Publicznego. 

W spotkaniach sieciujących, w tym: Tychy, Toruń, Ełk, wypracowano pakiet nowych propozycji zmian w 

ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Podjęta została próba ujęcia tych propozycji w pierwszego, ustawowego 

sprawozdania do Sejmu RP o działalności centrów i klubów integracji społecznej. Jednakże w trakcie konsultacji 

międzyresortowych nad projektem tego dokumentu, stanowisko Ministerstwa Finansów przesądziło 

o wykreśleniu tego punktu ze sprawozdania. W tej sytuacji Rada Programowa postanowiła przekazać podczas 



 
  

 

 
 

                         

posiedzenia Konwentu CIS/KIS w październiku 2012 r. przedstawicielom Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej projekt zmian. Projekt zmian w załączeniu do sprawozdania Rady Programowej. 

 

OBSZAR INTERWENCJI W SPRAWACH PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 

 

INTERWENCJA W SPRAWIE PROJEKTU EFS NR 1.48 „KOMPLEKSOWE FORMY REINTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W ŚRODOWISKU LOKALNYM” 

Rada Programowa już od końca 2011 r. kilkakrotnie interweniowała w sprawie braku realizacji 

projektu, który został wprowadzony do planu działania jeszcze w 2009 r. Pierwsze pismo Rady Programowej 

z dn. 18 listopada 2011 r. (bez znaku) zostało skierowane do Pani Iwony Zakrzewskiej, Dyrektora CRZL 

i wywołało odpowiedź (pismo CRZL, z dn.21.12.2011 r., znak: CRZL-ZRPI.2-4043-182(1)/11/AO), z której 

wynikało iż na początku 2012 r., po niewielkich modyfikacjach rozpocznie się  realizacja projektu. Niestety. 

Kolejna interwencja to wystosowanie pakietu pism do:  

- Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, pana Sławomira Piechoty, 

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, 

- Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, pani Jolanty Ślęzak- 

Chabros. 

W dn. 18 września 2012 r., pismem o znakach DPS-V-076-18-6342-KK/12, Departament Pomocy  

i Integracji Społecznej poinformował o zaproszeniu Przewodniczącej Rady Pomocy Społecznej na spotkanie 

w dniu 9 października 2012 r. o godzinie 11.00, którego tematem będzie m.in. ocena sytuacji w zakresie projektu 

nr 1.48. 

 

INTERWENCJA W SPRAWIE PROWADZENIA PRZEZ MPIPS KONSULTACJI NAD PROJEKTAMI 

DOKUMENTÓW PRZY UDZIALE ŚRODOWISK  

Rada Programowa wystosowała petycję w dn. 12 stycznia 2012 r., znak: RPK-06/I/2012 do ministra 

właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o właściwe traktowanie przez komórki organizacyjne Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej w trakcie konsultacji dotyczących różnych projektów aktów legislacyjnych 

związanych z problematyką ekonomii społecznej, reprezentacji środowisk podmiotów spółdzielczości socjalnej 

i zatrudnienia socjalnego. Petycja ta była poparciem stanowiska Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego 

Spółdzielni Socjalnych, wyrażonego w kwestii pominięcia głosu konsultacyjnego przy przygotowywaniu 

propozycji rozporządzenia o dofinansowywaniu Funduszu Pracy uruchamiania działalności przez osoby 

bezrobotne w formule spółdzielni socjalnych.  Uzyskano zapewnienie o zmianie trybu postępowania – kopia 

odpowiedzi Dyrektora Departamentu  Funduszy z dn. 30 grudnia 2011 r. DF-I-4020-7-8-LC/11. 

 

WSPÓŁPRACA PRZY INTERWENCJI W SPRAWIE DALSZEJ DZIAŁALNOSCI CIS ZIELONA GÓRA   

Rada Programowa współdziałając z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej przygotowała 

projekt listu intencyjnego Sekretarza Stanu, pana Jarosława Dudy do Prezydenta Miasta Zielona Góra w sprawie 

oceny funkcjonowania miejscowego centrum integracji społecznej oraz odstąpienia od propozycji likwidacji. 

Sprawa zakończyła się pozytywnie. 



 
  

 

 
 

                         

 

INTERWENCJA W SPRAWIE UZNANIA PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO JAKO 

ORGANIZTORÓW SZKOLEŃ W PROBLEMATYCE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE 

PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W wyniki podjętej interwencji u Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uznania podmiotów 

zatrudnienia socjalnego, jako instytucji mogących ubiegać się o organizowanie szkoleń dla osób, będących 

kandydatami na opiekunów do dzieci, a także ewentualnie na asystentów rodzin, uzyskano pozytywną 

odpowiedź. Pismem z dn. 5 lipca 2012 r., znak: DSR-I-078-37-1-AKU/2012, Departament Polityki Rodzinnej 

poinformował, że centra i kluby integracji społecznej mogą ubiegać się o decyzje w sprawie zatwierdzenia 

programów szkoleń określonych w ustawach:  

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887 z późn. zm.), 

- ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) 

 

OBSZAR PROMOCJI ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 

 

URUCHOMIENIE STRON INTERNETOWYCH KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 

Dysponując ograniczonymi możliwościami techniczno-finansowymi z inicjatywy Rady Programowej 

zostały uruchomione strony internetowe dotyczące wspólnej problematyki podmiotów zatrudnienia socjalnego:  

 IRSS – strona „CIS/KIS”, na której zamieszczono podstawowe dokumenty programowe łącznie 

z deklaracjami przystąpienia dla nowych członków (wersje wordowskie)  a także umieszczano 

wszystkie aktualne informacje o prowadzonych działaniach, komunikatach dla członków Konwentu 

CSI/KIS a także skróty relacji z konferencji i seminariów, na które zapraszano przedstawicieli 

Konwentu. 

 CISTOR TORUŃ – strona „Dla CIS.KIS”, na której poza podstawowymi informacjami  

o działalności centrów i klubów można zapoznać się także z listą nagród i wyróżnień otrzymanych 

przez podmioty zatrudnienia socjalnego. 

 Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” – strona „Konwent CIS/KIS”, 

zawierająca aktualności z działalności Rady Programowej a także informacje z krajowych i lokalnych 

spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Konwentu CIS/KIS. 

 

PRZEDSTAWICIELE KONWENTU W WYDARZENIACH OGÓLNOKRAJOWYCH  

Konwent CIS/KIS został dostrzeżony w kraju, a przedstawiciele Rady Programowej byli  

w 2012 r. uczestnikami i gośćmi kilku ważnych wydarzeń krajowych. Oto przykłady: 

 Konferencja w dniu 12 stycznia 2012 r. w Kancelarii Prezydenta RP nt: „Wyzwania ekonomii 

społecznej” z udziałem Pana Bronisława Komoroswskiego, Prezydenta RP oraz specjalnego gościa 

prof. Muhammada Yunus’a, twórcy mikropożyczek, laureata Pokojowej Nagrody Nobla. 



 
  

 

 
 

                         

 Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie w dniu 19 marca 2012r.  

w którym wśród zaproszonych honorowych gości byli małżonka Prezydenta RP, Pani Anna 

Komorowska, Prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk, Wicemarszałek Senatu RP, Pani Maria 

Pańczyk-Pozdziej, oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej, Pan Władysław Kosiniak-Kamysz, oraz 

Minister Zdrowia, Pan Bartosz Arłukowicz. 

 Konferencja Ministra Sportu we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem 

Zdrowia nt: „Kształtowanie zdrowego stylu seniorów poprzez promocję aktywności fizycznej 

i edukację zdrowotną” w dniu 21 maja 2012 r. w Warszawie, jaka zorganizowana została w ramach 

obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Pokoleniowej 2012. 

 Przedsięwzięcie promocyjne „Targi Aktywnych Form Pomocy – 2012” zorganizowane w gminie 

i mieście Byczyna, woj. opolskie. 

 

KAMPANIE PROMOCYJNE   

Aktywność Rady Programowej a także poszczególnych członków Konwentu, zwłaszcza uczestniczenie  

w różnych lokalnych przedsięwzięciach spowodowała, że liczba członków Konwentu wzrosła z 42 podmiotów 

wg. stanu na koniec października 2011 r. do liczby 84 jednostek organizacyjnych na dzień 30 września 2012 r. 

Na dzień II Zjazdu liczba członków Konwentu wynosiła – 95 jednostki organizacyjne. 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Zarys propozycji zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, 

ZALĄCZNIK Nr 2 – Archiwizacja dokumentacji Rady Programowej 

 

Za Radę Programową 

/ - / Małgorzata Kowalska 

Sporządził:  

Andrzej Trzeciecki, 

Sekretariat Konwentu 

 



 
  

 

 
 

                         

Załącznik nr 1 

ZARYS PROPOZYCJI ZMIAN W USTAWIE O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM 

 Prezentowane nowe propozycje o charakterze legislacyjnym zostały przygotowane przez 

przedstawicieli środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego podczas spotkań sieciujących w ramach 

realizacji centralnego projektu systemowego POKL EFS „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” 

a także przez  Radę Programową Konwentu CIS/KIS.  

1. Nowa grupa osób, które mogłyby korzystać z rozwiązań ustawy  

 W propozycji podmiotów zatrudnienia socjalnego pojawiła się propozycja ujęcia nowej grupy osób, 

które dotychczas nie występowały w katalogu art. 1 ust. 2 ustawy. Chodzi głównie o sytuacje, jakie mają miejsce 

w centrach i klubach działających na obszarach wiejskich związane z objęciem usługami reintegracji społecznej 

i zawodowej mieszkańców wsi. Propozycja zmiany została roboczo sformułowana następująco: 

W  art. 1 ust. 2 dodaje się pkt. 7a w brzmieniu: 

„7a) osób, które są właścicielami lub posiadaczami samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej,  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, 

z późn. zm.), lub są współmałżonkami lub domownikami takich osób ” 

2. Korelacja okresu działania CIS z czasem obowiązywania wojewódzkich strategii rozwoju  

 Uznanie podmiotów zatrudnienia socjalnego, jako jednego z filarów systemu wsparcia  

i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejscawia te jednostki, jako ważnego wykonawcę 

określonych zadań dla osiągnięcia celów strategii rozwoju województw, szczególnie w obszarze polityki 

społecznej. Ponadto, centra i kluby integracji społecznej uznane, jako podmioty otoczenia ekonomii społecznej 

powinny być również uwzględniane w wieloletnich regionalnych planach promocji i rozwoju ekonomii 

społecznej. Dla uściślenia tego związku proponuje się powiązanie okresu obowiązywania statusu Centrum 

z czasem obowiązywania strategii wojewódzkich. Dzisiaj status nadaje się na 5 lat. Konieczne jest także 

zagwarantowanie okresu przejściowego dla już działających jednostek. 

Propozycja zmiany została roboczo sformułowana następująco: 

    W art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Status Centrum nadaje się na okres obowiązywania strategii rozwoju województwa, nie mniej 

jednak niż 3 lata nawet, jeśli przekracza to ten okres.” 

3. Gwarancje finansowe dla centrów integracji społecznej, które uzyskały status od wojewody 

 Praktyka dotychczasowego okresu funkcjonowania centrów wskazuje, że uzyskanie pozytywnej decyzji 

wojewody o statusie nie zawsze jest poparta gwarancją uzyskania środków finansowych na pierwsze 

wyposażenie oraz na pierwsze 3 miesiące działalności. Skoro w okresie 2004-2011 potwierdzono przydatność 

tych podmiotów z punktu widzenia rozwiązywania problemów bezrobocia i innych dysfunkcji, to słusznym 

wydaje się, że nadając status centrum instytucja tworząca powinna posiadać gwarancje finansowe przynajmniej 

na najbliższe miesiące. Jest to także ważne z punktu widzenia zawierania lokalnych porozumień odnoszących się 

do procesów kierowania przyszłych uczestników, nawiązywania współpracy z ośrodkami pomocy społecznej 

oraz urzędami pracy.  



 
  

 

 
 

                         

Propozycje zmian zostały roboczo sformułowane następująco: 

W art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Utworzenie Centrum jest finansowane z dotacji na pierwsze wyposażenie pochodzącej z dochodów 

własnych samorządu województwa przeznaczonych na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, na zasadach porozumienia, o którym mowa w art. 8 ust. 1.” 

W art. art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Marszałek województwa, na zasadach określonych w porozumieniu zawartym  

z instytucją tworzącą, przyznaje Centrum dotację na pierwsze wyposażenie oraz dotację na działalność 

przez okres pierwszych 3 miesięcy z dochodów własnych samorządu województwa przeznaczonych na 

realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub innych 

środków finansowych budżetu województwa”. 

4. Stabilność finansowa dla centrów integracji społecznej, które potwierdziły jakość świadczonych usług  

Główny problem funkcjonowania centrów w okresie 2004-2011 to brak ciągłości w systemie 

finansowania ich działalności, szczególnie w odniesieniu do tych jednostek, które posiadają „dobrą” opinię 

o poziomie świadczonych usług reintegracji społecznej i zawodowej. Dlatego też środowisko podmiotów 

zatrudnienia socjalnego proponuje rozgraniczenie w okresach finansowania w powiązaniu ze stworzeniem 

gwarancji ciągłości i stabilności finansowania. Proponuje się, aby dla centrów integracji społecznej, których 

działalność nie przekroczyła 24 miesięcy zachowane były dotychczasowe zasady finansowania. Po okresie 24 

miesięcy następowałoby ubieganie się u ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o akredytację 

(certyfikację) w zakresie usług reintegracji społecznej i zawodowej. Uzyskanie tej akredytacji (certyfikacji) 

oznaczałoby możliwość stałego finansowania ze środków Funduszu Pracy oraz środków jednostki samorządu 

terytorialnego.  Ta propozycja wymaga dyskusji nad systemem akredytacji (certyfikacji), który powinien 

stanowić przedmiot odrębnego rozporządzenia ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, a także 

systemu edukacji przyszłych akredytorów (przez analogię do edukacji lustratorów spółdzielczości socjalnej). 

Propozycja zmian została roboczo sformułowana następująco: 

 Dodaje się art.10a w brzmieniu: 

 „Art. 10 a. 1. Po upływie dwudziestu czterech miesięcy od dnia podjęcia działalności po spełnieniu 

wymogów jakości realizowanych usług reintegracji zawodowej i reintegracji społecznej Centrum może 

starać się o akredytację nadawaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego lub 

upoważnionego przez ministra właściwego zarządu województwa. 

2. W przypadku uzyskania akredytacji Centrum finansowane jest: 

1) ze środków Funduszu Pracy, w części dotyczącej reintegracji zawodowej oraz świadczeń 

integracyjnych, o których mowa w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa 

w art. 15a, w wysokości uzgodnionej w porozumieniu z właściwym powiatowym urzędem pracy na 

podstawie kosztów reintegracji w ostatnich dwóch latach, jednak w kwocie nieprzekraczającej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za miesiąc na jednego uczestnika. 

2) ze środków budżetu gminy, w części dotyczącej reintegracji społecznej, w wysokości uzgodnionej 

w porozumieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem właściwego dla uczestnika zgodnie 



 
  

 

 
 

                         

z przepisami pomocy społecznej na podstawie kosztów reintegracji społecznej w ostatnich dwóch 

latach.  

5. Standardy jakości usług reintegracji społecznej i zawodowej  

Dotychczas proces świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej w centrach, mimo określenia 

w ustawie głównych ram jego stosowania był różnorodny i zależny od środków finansowych, jakimi jednostki 

dysponowały. W sytuacjach nie uzyskania w konkursach dofinansowania z EFS, następowały ograniczenia 

w zakresie merytorycznych zajęć a także zachodziła konieczność dopasowywania kadr do wielkości grup 

i tematyki zajęć. Przyjęcie ewentualnie zasad ciągłości i stabilności finansowej dla działalności centrów, poprzez 

system akredytacji wymaga jednak stworzenia centralnego systemu standaryzacji usług. W okresie 2012-2013 

będzie testowany w ramach centralnego projektu systemowego EFS nr 1.18 „Tworzenie standardów instytucji i 

jakości usług pomocy i integracji społecznej” również model centrum (model usług), dzięki czemu uzyska się 

dodatkowe informacje służące ostatecznemu kształtowi standardu usług. Ważne jest aby standardy te zostały 

określone z poziomu centralnego i nawiązywały do zasad stabilności finansowania. 

Propozycja zmian została roboczo sformułowana następująco: 

„Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia standardy 

jakości realizowanych usług Centrum w zakresie reintegracji zawodowej i reintegracji społecznej oraz 

procedurę akredytowania Centrum, mając na względzie zakres realizowanych usług oraz efektywność 

zatrudnieniową Centrum”.  

6. Przebudowa systemu „zatrudnienia wspieranego”, jako elementu końcowego indywidualnych 

programów zatrudnienia socjalnego   

W propozycjach centrów integracji społecznej zmierza się do wzmocnienia tego etapu realizacji 

indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego, co wiąże się między innymi z przyszłym określeniem 

wymogów dla centrów wynikających ze standardów usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz 

uzyskiwaniem akredytacji (certyfikacji) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego. Przebudowa 

systemu „zatrudnienia wspieranego” opierać się powinna na nowych elementach, takich jak: 

 odpowiedzialność Centrum za wsparcie uczestnika do czasu 18 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa  

w Centrum, w postaci rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego; 

 monitorowanie losów zawodowych uczestników Centrum 

 poszerzenia możliwości refundacyjnych przy zatrudnieniu uczestnika CIS przez pracodawcę. Zamiast 

dotychczasowego zmniejszającego się poziomu refundacji proponuje się refundację w wysokości zasiłku dla 

bezrobotnych przez okres 12 – 18 miesięcy przy zobowiązaniu zatrudnienia, do co najmniej 24 miesięcy. 

Ponadto wprowadzono możliwość finansowania kosztów opieki nad dzieckiem w tym okresie na wniosek 

Centrum, które opiekuje się byłym uczestnikiem. 

Propozycje zmian zostały roboczo sformułowano następująco: 

Dodaje się nowy art. 15c w brzmieniu: 

„Art. 15c. 1. Centrum jest obowiązane wspierać uczestników Centrum do czasu  

18 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Centrum, na zasadach określonych w art. 15b ust. 1 pkt. 3; 



 
  

 

 
 

                         

2. Centrum prowadzi monitoring karier zawodowych uczestników, o których mowa  

w ust. 1”  

Zmienia się brzmienie art. 16 ust. 2 oraz dodaje ust.2a w brzmieniu: 

 „2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie umowy 

zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum lub gminy, organizacji pozarządowej lub 

podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1, a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do 

zatrudnienia skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres 

nie krótszy niż 24 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie 

wynagrodzenia:  

1) przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej zasiłku dla bezrobotnych wraz 

ze składką na ubezpieczenia społeczne lub 

2) przez okres pierwszych 18 miesięcy w wysokości nieprzekraczającej zasiłku dla bezrobotnych wraz ze 

składką na ubezpieczenia społeczne, jeżeli pracodawcą jest organizacja pozarządowa lub spółdzielnia 

socjalna realizujące usługi w sferze pożytku publicznego na terenie samorządu gminnego.”    

2a. W okresie skierowania do pracy, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Centrum mogą zostać 

dodatkowo sfinansowane koszty opieki nad dzieckiem osoby skierowanej w trybie określonym 

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   

Powyższe propozycje wymagają jednak wprowadzenia obowiązku wspierania przez centrum jego uczestników 

do 18 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa oraz prowadzenia monitoringu karier uczestników. 

7. Absolwenci CIS/KIS jako grupa założycielska spółdzielni socjalnych 

 Dotychczasowa praktyka centrów i klubów integracji społecznej dowodzi, że po wprowadzeniu 

w trzeciej nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym nowych pojęć: „absolwent centrum” oraz „absolwent 

klubu”, uzyskano jednostronny efekt w takiej postaci, że osoby takie po ukończeniu programu zajęć chcąc 

utworzyć spółdzielnie socjalną mogą liczyć na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Pracy bez 

ponownej rejestracji w urzędzie pracy (w czasie uczestnictwa w zajęciach w centrum te osoby są uznawane, jako 

poszukujące pracy). W praktyce, okazuje się że w klubach integracji społecznej uczestnicy objęci kontraktem 

socjalnym są wyrejestrowywani z ewidencji bezrobotnych (mogą być rejestrowani, jako poszukujący pracy). 

Po zakończeniu zajęć w klubie stają się „absolwentami”, ale nie mogą zarejestrować się, jako bezrobotni, 

ponieważ w ramach kontraktu socjalnego często byli także kierowani do odbycia prac społecznie użytecznych  

w ramach działań aktywizacji zawodowej (kontrakt zawarty na podstawie art. 108 ust 2 ustawy o pomocy 

społecznej, w korespondencji z art. 50 ust.2 pkt2 ustaw o promocji zatrudnienia....). Będąc zarazem 

„absolwentami klubu” są jednocześnie w rejestrach urzędów pracy, jako poszukujący pracy, co tym samym 

wyłącza ich z katalogu osób, które mogą zakładać spółdzielnie socjalne (art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych). 

 8. Kilka innych problemów: 

 Postulat finansowania świadczeń reintegracyjnych, jak i kosztów reintegracji zawodowej do wysokości 

przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika. Kwota ta może zostać pomniejszona o kwotę, na 



 
  

 

 
 

                         

jaka samorząd zleca Centrum zadania z zakresu zadań własnych. Finansowanie reintegracji społecznej 

finansowane jest na podstawie kosztów z poprzednich dwóch lat.  

 Postulat skrócenia procedur kwalifikowania uczestników zajęć po okresie próbnym tylko przez 

kierownika centrum bez konieczności zasięgania dodatkowych opinii.  

 Postulat sfinansowania kosztów dojazdu uczestnika zajęć w centrum na zasadach przepisów  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 Postulat dotyczący organizacji staży w klubach integracji społecznej związany jest ze zmianą przepisów 

o organizacji staży w organizacjach pozarządowych, które dysponują klubem integracji społecznej. 

Chodzi o możliwość wykorzystania absolwentów o pewnych specjalnościach potrzebnych z uwagi na 

profil merytoryczny zajęć organizowanych dla uczestników zajęć. Zmiany wprowadzono do ustawy, 

wskazując na możliwość organizacji takich staży w klubach ale niestety nie zmieniono rozporządzenia 

o organizacji staży, zgodnie, z którym organizacje pozarządowe, które nie są pracodawcą, tzn., 

w których nie ma zatrudnionych osób w ramach stosunku pracy, a przecież takich jest większość nadal 

może organizować tylko jeden staż. Obowiązująca zmiana wspiera jedynie duże organizacje 

zatrudniające wiele osób. Postulat - zmiana stosowanego rozporządzenia. 

 Postulat zmian w zakresie kontraktu socjalnego w klubie integracji społecznej. Obowiązujące przepisy 

uzależniają funkcjonowanie prowadzonego klubu integracji społecznej od ośrodka pomocy społecznej. 

Realizacja wszelkich działań przez kluby musi być uzgadniania z lokalnym samorządem terytorialnym. 

Szczególnie ma to wielkie znaczenie w sytuacji, gdy organizacje pozarządowe prowadzące kluby nie są 

już skazane na uzyskiwanie środków na prowadzenie działań z zakresu reintegracji społeczno-

zawodowej od władz samorządowych, ale mogą pozyskiwać środki europejskie.  Obowiązujące 

rozwiązanie jest nieraz sporym utrudnieniem, głównie dla organizacji pozarządowych prowadzących 

kluby integracji społecznej w małych miejscowościach lub gminach wiejskich, gdzie świadomość 

potrzeby podejmowania aktywnych form zapobiegania wykluczeniu społecznemu nie jest jeszcze 

wszędzie, nawet wśród pracowników socjalnych, wysoka. Nie ma powszechnego zrozumienia, 

że istnieje potrzeba zmian pracy w ośrodku pomocy społecznej, a także zmiany podejścia do pracy 

socjalnej i ogólnie polityki społecznej. Pracownicy służb społecznych przyzwyczajeni latami tylko do 

„rozdawnictwa pieniędzy” i wypełniania druków czy formularzy nie zawsze potrafią zrozumieć, że 

pozostawienie osób należących do grup szczególnego ryzyka samym sobie, przyczyni się do ich dalszej 

marginalizacji, co w efekcie może doprowadzić do społecznego wykluczenia. Funkcjonowanie KIS-u 

oznacza dla nich dodatkową pracę, wypełnianie ankiet, zawieranie kontraktów socjalnych, 

monitorowanie uczestnictwa w zajęciach KIS, nie widzą sensu i potrzeby takich działań, a wręcz nieraz 

zniechęcają potencjalnych Klubowiczów do uczestnictwa w zajęciach KIS – w sytuacji, gdy osoba 

sama chce uczestniczyć w zajęciach KIS, a klub taki ma własne środki na jej uczestnictwo, ośrodek 

pomocy społecznej nie może odmówić skierowania. Postulat zmierza do rozważenia wprowadzenia 

przepisów umożliwiających kierowanie do klubu bez konieczności zawierania kontraktu socjalnego. 

Postulat zmierza do honorowania ewentualnej sytuacji, kiedy KIS zawiera umowę na uczestnictwo 

w zajęciach, a ośrodek pomocy społecznej uznaje taką umowę na równi z kontraktem socjalnym. 



 
  

 

 
 

                         

 Postulat rozważenia wprowadzenia do uczestnictwa w zajęciach KIS poprzez analogię do CIS pewnego 

świadczenia integracyjnego, finansowanego z Funduszu Pracy, według dwóch proponowanych 

wariantów: 

a) 50% świadczenia integracyjnego w centrum - ale jest tu problem ile godzin musiałby uczestnik 

KIS w nim przebywać? 

b) lepszym rozwiązaniem jest płacenie za każdą godzinę jak przy pracach społecznie użytecznych 

oczywiście tez z limitem nie więcej niż za 40 godzin w miesiącu. 

 

Załącznik nr 2 

Warszawa, dn.15 października 2012 r. 

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI RADY PROGRAMOWEJ KONWENTU CIS/KIS 

Lp. Data i znak Do Kogo / Od kogo Rodzaj sprawy 

Dokumenty wychodzące 

1. 14.11.2011 Do członków Konwentu List otwarty do członków Konwentu w sprawie 

przystępowania do platformy współpracy 

2. 14.11.2011 

RPK/02/XI/11 

Do Dyrektora DPS Deklaracja współpracy z departamentem pomocy i 

integracji społecznej 

3. 18.11.2011 

Bez znaku 

Do Dyrektora CRZL Interwencja w sprawie braku postępu w projekcie EFS nr 

1.48 

4. 24.11.2011 Do Dyrektora DPP Deklaracja współpracy z departamentem pożytku 

publicznego 

5. 24.11.2011 

RPK/03/XI/11 

Do Dyrektor DPS Informacja o stanie liczebnym konwentu 

6. 10.01.2012 

RPK-07.01/12 

Do Jarosława Dudy,  

Sekretarza Stanu 

Przekazanie projektu „Trybu i 

 organizacji monitoringu ustawy  

o zatrudnieniu socjalnym” 

7. 12.01.2012 

RPK/06/I/12 

Do Sekretarza Stanu Interwencja w sprawie nie uwzględniania środowiska  

w konsultacjach nad dokumentami – poparcie stanowiska 

OZRSS 

8. 16.01.2012 

RPK/05/I/12 

Do Dyrektora DPP Zgłoszenie p. Małgorzaty Kowalskiej do prac w Grupie 

Strategicznej Zespołu Projektu EFS nr 1.19  

9. 3.02.2012 

RPK-08/I/12 

Do Sekretarza Stanu Uwagi w sprawie projektu rozporządzenia o rejestracji 

klubów 

10. 9.05.2012 

(bez znaku) 

Do Dyrektora DPS Interwencja w sprawie opóźnienia w wydaniu 

rozporządzenia o rejestracji klubów i trudności 

występujących z ich prawną legalnością dzialania. 

11. 18.06.2012 

(bez znaku) 

Do Agaty Swędzioł, Prezesa Sp-ni 

Socjalnej Opoka 

List z gratulacjami 

12. 18.06.2012 

RPK/VI/12/01 

Do Dyrektora DPP Propozycje i uwagi do projektu zarządzenia nr 141 

Prezesa Rady Ministrów. 

13. 2.07.2012 

RPK/VII/01/12 

Do Dyrektora DPS Prośba o wsparcie stanowiska Konwentu odnośnie 

propozycji zmian zarządzenia nr 141 

14. 20.06.2012 

(bez znaku) 

Minister Pracy i Polityki 

Społecznej, 

Przewodniczący Sejmowej 

Komisji Polityki Społecznej i 

Rodziny, 

Przewodnicząca Rady Pomocy 

Społecznej  

Interwencja w sprawie braku realizacji projektu nr 1.48 

15. 27.08.2012 

(bez znaku) 

Do Sekretarza Stanu Informacja o aktualnym stanie członków konwentu 

16. 18.09.2012 

RPK/IX/01/12 

Do Sekretarza Stanu Przekazanie uwag i propozycji do projektu KPRES 

Dokumenty przychodzące 

1. 20.10.2011r. Jarosław Duda, Sekretarz Stanu List otwarty do Konwentu CIS/KIS o roli i znaczeniu 



 
  

 

 
 

                         

DPS podmiotów zatrudnienia socjalnego 

2. 21.12.2011 r. 

CRZL-ZRPI-2-

4043-

182(1)/11/AO 

Dyrektor Iwona Zakrzewska 

CRZL 

Wyjaśnienia w związku z brakiem postępu w realizacji 

projektu EFS nr 1.48 

3. 3.01.2012 

DPP-II-0782-1-

APR/12 

Dyrektor K. Więckiewicz, DPP Zaproszenie Rady Programowej do współpracy przy 

realizacji projektu EFS nr 1.19 

4. 20.01.2012 

DPS-II-076-

417/12 

Jarosław Duda, Sekretarz Stanu Zaproszenie do konsultacji w sprawie rozporządzenia o 

rejestracji klubów integracji społecznej 

5. 23.01.12 

DF-I-4020-7-8-

LC/12 

Dyrektor Departamentu Funduszy Wyjaśnienia w związku z petycją  

o uwzględnianie środowiska w konsultacjach 

6. 5.03.2012 

DPS-IV-

078/JO/12 

Dyrektor Departamentu Pomocy i 

Integracji Społecznej 

Odpowiedź na uwagi do projektu rejestracji klubów – 

częściowe uznane 

7. 6.03.2012 

DPP-II-07802-

APR/12 

Dyrektor DPP,  

K. Więckiewicz,  

Potwierdzenie do udziału przedstawiciela Rady w pracach 

Grupy Strategicznej projektu nr 1.19 

8. 5.07.2012 

DSR-I-078-37-I-

AKU/12 

Dyrektor DSR,  

Janina Szumlicz 

Zgoda na wnioski cis i kis  

o zatwierdzanie programów szkoleniowych w 

problematyce wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 

opiece nad dziećmi do 3 lat 

9. 18.089.2012 

DPS-V-076-18-

6342-KK/12 

Dyrektor DPS Zaproszenie w imieniu Przewodniczącej Rady Pomocy 

Społecznej do udziału w posiedzeniu  

w dniu 9.10.2012r. 

10. 19.09.2012 

DPP-II-073-213-

MS/12 

Dyrektor DPP Wyjaśnienie sytuacji nieuwzględnienia uwag do projektu 

zarządzenia nr 141 Prezesa Rady Ministrów oraz 

propozycja wytypowania przedstawiciela do Grupy 

Strategicznej tego Zespołu 

 

 

Sporządził: 

Andrzej Trzeciecki, 

Sekretariat Konwentu CIS/KIS 

 

 

 

WYBORY NOWEJ RADY PROGRAMOWEJ NA KADENCJĘ 2012/2013 

Zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu Konwentu CIS/KIS  w brzmieniu:    

„ § 3. 1. Prace Konwentu organizuje Rada Programowa, powoływana w pięcioosobowym składzie, po dwóch 

przedstawicieli, reprezentujących centra integracji społecznej, dwóch reprezentujących kluby integracji 

społecznej oraz osoba wskazana przez MPiPS. 

2. Kadencja Rady Programowej trwa jeden rok, a praca w niej ma charakter nieodpłatny.  

3. Rada Programowa wybiera ze swojego grona na czas kadencji Przewodniczącego oraz jego zastępcę, 

przy zachowaniu reguły „wymienności reprezentacyjnej”, tj. z zachowaniem układu, że obie osoby 

reprezentują w danym roku kalendarzowym przemiennie centrum lub klub integracji społecznej. 



 
  

 

 
 

                         

4. Rada Programowa wybierana jest przez aklamację, a w przypadku jej braku, zwykłą większością 

głosów członków Konwentu, biorących udział w głosowaniu jawnym. 

5. Rada Programowa może zaprosić do swych prac ekspertów z obszaru przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, w tym również osoby reprezentujące Departament Pomocy i Integracji Społecznej, 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.” 

na II Zjeździe Konwentu dokonano wyboru Rady Programowej na okres 2012/2013. Członkami nowej Rady 

Programowej zostali: Malgorzata Kowalska, Katarzyna Sokołowska, Krystyna Szymańska, Paweł Wiśniewski 

oraz Andrzej Trzeciecki. 

Zgodnie z regułą „wymienności reprezentacyjnej”, Przewodniczącym Rady Programowej został wybrany Paweł 

Wiśniewski, Klub Integracji Społecznej JSNP „Humanus”. 

RADA PROGRAMOWA II KADENCJI 2012 / 2013 

 

 

 

ZESPOŁY ROBOCZE KONWENTU CIS/KIS – nowy sposób działania  

Na II Zjeździe Konwentu postanowiono, że członkowie jego będą działali w formule zespołów 

roboczych, co powinno zapewnić bardziej merytoryczny wpływ na kształt podejmowanych inicjatyw  

a także przyczynić się do wzmocnienia demokratycznej zasady udziału przedstawicieli środowiska podmiotów 

zatrudnienia socjalnego na rozwiązania legislacyjne w systemie wsparcia i pomocy osobom zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. Za pracę każdego zespołu jest odpowiedzialna jedna osoba z Rady Programowej. 

 

 



 
  

 

 
 

                         

PLAN PRACY ZESPOŁÓW 

 

 

 

Zespół ds. legislacji – odpowiedzialny pan Paweł Wiśniewski 

Zadanie: przygotowanie propozycji utworzenia przez członków Konwentu CIS / KIS własnej organizacji   

osobowości prawnej, prowadzącej działania promocyjne, rzecznictwo i lobbing na rzecz problematyki 

zatrudnienia socjalnego; przygotowanie propozycji projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym 

uwzględniającego stworzenie i potwierdzenie legislacyjne możliwości ujęcia w ustawie konwentu jako 

reprezentacji środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

Członkowie zespołu: Paweł Wiśniewski –Janów Lubelski 

Łukasz Dobrzyński  -  Szczecin 

Ekielski Witold – Wieprz 

Jadwiga Góralewicz – Wrocław 



 
  

 

 
 

                         

Czesława Żebrowska – Bystrzyca Kłodzka 

Zespół ds. Legislacji podczas pierwszego roboczego spotkania 

 

Zespół ds. promocji i komunikacji – odpowiedzialna pani Katarzyna Sokołowska 

Zadania: opracowanie i wdrożenie zasad komunikacji pomiędzy członkami Konwentu, jak również jednostkami 

jeszcze nie zrzeszonymi, przygotowanie i wdrożenie wizualizacji Konwentu (logo, papier firmowy, kolorystyka 

materiałów promocyjnych), opracowanie  i wprowadzenie koncepcji promocji zatrudnienia socjalnego w sieci 

np.: linki na stronach branżowych (ngo, es itp.), profile na portalach społecznościowych, prowadzenie promocji 

idei zatrudnienia socjalnego wśród partnerów: instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, samorządów, 

pracodawców. 

Członkowie zespołu: Katarzyna Sokołowska; kasia.sokolowska1@wp.pl 

Paweł Piech – Pabianice; ppiech@tlen.pl 

Romuald Frost – Drezdenko; rfrost@drezdenko.pl 

Anita Buraczewska – Zielona Góra; a.buraczewska@wp.pl 

Mariusz Jachimczak – Kraków; m.jachimczak@op.pl   

 

Zespół ds. perspektywy finansowej 2014-2020 – odpowiedzialna pani Małgorzata Kowalska 

Zadania: Przygotowanie propozycji Konwentu CIS/KIS związanych z miernikami i wskaźnikami 

realizacyjnymi do korekty Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ścisła współpraca 

z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej oraz Departamentem Pożytku Publicznego przy formułowaniu 



 
  

 

 
 

                         

 

Zespół ds. promocji i komunikacji podczas pierwszego spotkania roboczego 

 

postulatów i stanowisk odnośnie przyszłego okresu programowania EFS 2014-2020, celem uwzględniania 

podmiotów zatrudnienia socjalnego jako beneficjenta środków UE, Występowanie jako reprezentacja 

środowiska podmiotów zatrudnienia socjalnego w kontaktach z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej 

przy formułowaniu priorytetów, działań i celów regionalnych. 

 

 

Zespół ds. perspektywy finansowej 2014-2020 podczas pierwszego spotkania roboczego 



 
  

 

 
 

                         

Członkowie zespołu: Małgorzata Kowalska –Toruń   

Krzysztof Błaszczyk (Tomasz Mika) Fundacja św królowej Jadwigi - Puszczykowo 

Ela Kiernozew Olsztyn 

Asia Dannicka –KIS Toruń 

Kazimierz Wojtowicz – Zamość 

Marlena Turlewicz -Puławy 

Z każdym zespołem jako członek wspomagający współpracuje pan Andrzej Trzeciecki. 

Wszystkie zespoły robocze Konwentu CIS / KIS zobowiązały się  przedstawić do końca 2012 r. rezultaty 

swoich prac Radzie Programowej. 

ZOBOWIAZANIA II ZJAZDU KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

PRZYJĘTE DO PILNEJ REALIZACJI 

Konwent zobowiązał Radę Programową do: 

 Przekazania specjalnych listów intencyjnych do wszystkich pracowników socjalnych a także 

pracowników Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz Wydziałów Polityki Społecznej 

Urzędów Wojewódzkich z okazji zbliżającego się rokrocznego święta Pracownika Socjalnego. 

 Podziękowań wszystkim specjalnym Gościom tegorocznego spotkania za uczestnictwo oraz wyrażenie 

aprobaty dla tej formy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

 Wystąpienia do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego z prośbą o przekazanie do 

wojewodów wskazówek do prowadzenia w sposób jednolity rejestrów centrów i klubów integracji 

społecznej, co powinno pomóc w ich prowadzeniu przez urzędy wojewódzkie.  

 Przygotowania propozycji tzw. minimum usług centrum i klubu integracji społecznej,  które może stać 

się podstawą do wyceny świadczonych usług reintegracji społecznej i zawodowej, określenia zakresu 

merytorycznego do certyfikacji centrów i klubów integracji społecznej. W przypadku braku pozytywnej 

decyzji Kierownictwa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznym uruchomieniu projektu 

systemowego EFS nr 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej”, w ramach 

którego rozwiązania w zakresie certyfikacji usług miały być przedmiotem pilotażowego testowania, 

należy na początku 2013 r. przekazać niniejszą propozycję do MPIPS.  

 

AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW KONWENTU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

Lp. Centrum lub Klub Integracji Społecznej KONTAKT 

Nazwa Miejscowość - Adres 

1 Centrum Integracji 

Społecznej 

57-500 Bystrzyca Kłodzka , ul. 1-go Maja 1 

 tel. 74-811-40-43 

akordas@o2.pl , cis.byst@op.pl 

2 Klub Integracji 

Społecznej 

38-700 Ustrzyki Dolne, Moczary 41, 

 tel.13-461-11-07 

dpsmoczary@wp.pl 

3 Centrum Integracji 

Społecznej Przystań 

74- 320 Barlinek, ul. Szosowa 2b,  iwona@fundacjatpp.pl , 

cisbarlinek@wp.pl 

4 Klub Integracji 

Społecznej 

05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 3,  

tel. 22-774-47-25 

anitaswietorecka@opslegionowo.pl 

5 Klub Integracji 

Społecznej 

97-200 Tomaszów Mazowiecki,  

ul. Cekanowska 5  

gopstomlub@post.pl 

katarzyna.baran77@o2.pl 

mailto:anitaswietorecka@opslegionowo.pl
mailto:gopstomlub@post.pl


 
  

 

 
 

                         

tel. 44-723-73-53, 44-511-573-011 

6 Centrum Integracji 

Społecznej "Rozwój"  

66- 433 Lubiszyn, ul. Polna 6,  

tel. 660-665-062 

jankoniarek@wp.pl 

7 Centrum Integracji 

Społecznej 

66-530 Drezdenko,  ul. Warszawska 4, 

tel. 95-762-00-63 

cis@drezdenko.pl frost@drezdenko.pl 

8 Centrum Integracji 

Społecznej "SOS" 

70-656 Szczecin, ul. Energetyków 10,  

tel. 91-35-07-371 

biuro@sos.home.pl 

9 Centrum Integracji 

Społecznej 

00-322 Warszawa, ul. Krakowskie 

Przedmieście 62    

tel. 22-828-18-15 

molszak@caritas.pl 

10 Centrum Integracji 

Społecznej 

78-200 Białogard, ul. Kisielice Duże 30, 

tel. 94-31-103-50 

cisbialogard@gazeta.pl 

11 Klub Integracji 

Społecznej "Bądźmy" 

23-425 Biszcza 50, woj. lubelskie  

tel. 84-685-60-40; 781-576-417 

kulinska.m@o2.pl 

12 Centrum Integracji 

Społecznej 

15-077 Białystok, ul. Warszawska 32  

tel.85-734-12-55 

szansa@caritas.pl 

13 Klub Integracji 

Społecznej "Masz 

wybór" 

16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 71,  

tel.505-215-315; 87-566-24-44 

beata-nagielo@wp.pl 

14 Klub Integracji 

Społecznej 

84-200 Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17,  

tel.58-677-79-60 

sekretariat@mops.wejherowo.pl 

15 Klub Integracji 

Społecznej 

32-310 Klucze,  ul. Zawierciańska 12,  ops@gmina-klucze.pl 

rkamionka@stowarzyszenie-klucze.pl 

16 Klub Integracji 

Społecznej 

62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 8,  

tel. 61-427-00-64 

smw-poznan@wp.pl 

17 CIS "DARZYBÓR" 61-304 Poznań, ul. Borówki 4,  

tel. 61-870-57-72; 61-887-66-23 

wojciech.zarzycki@wykluczenie.pl 

18 Klub Integracji 

Społecznej 

22-170 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 24,  

tel. 82-566-51-31 

jadam1@op.pl 

19 Centrum Integracji 

Społecznej 

35-006 Rzeszów, ul. Jana Styki 21,  

tel. 48-17-852-15-71 

renata.dul@onet.pl; 

cis.rzeszow@gmail.com 

20 Centrum Integracji 

Społecznej 

70-035 Szczecin,  ul. Kolumba 86,  

tel. 91-48-99-706 

zsrg@zsrg.szczecin.pl 

21 Klub Integracji 

Społecznej 

84-352 Wicko 

tel. 59-861-11-19 

ops.wicko@poczta.onet.pl 

22 Klub Integracji 

Społecznej 

37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 9, 

tel. 17-22-53-325; 17-22-650-74 

mops@pro.onet.pl 

23 KIS "Lubelski staw" 20-319 Lublin, 

ul. Droga Męczenników Majdanka 26,  

lss.koziolek@gmail.com 

24 Koszalińskie Centrum 

Integracji Społecznej 

"Tacy Sami" 

75-129 Koszalin,  ul. Mieszka I-go 16 

tel. 94-342-52-97; 94-341-92-69 

iwonam60@op.pl   

 natalia_o23@wp.pl 

25 CIS Ostrzyce 83-311 Goręczyno,Ostrzyce,  

ul. Droga Kaszubska 9, tel. 58-694-19-78 

cisostrzyce@wp.pl,  

26 Centrum Integracji 

Społecznej 

80-546 Gdańsk, ul. Floriańska 3,  

tel. 58-522-07-52 

justyna.rozbicka@ab.org.pl ; 

bystry@ab.org.pl 

27 Centrum Integracji 

Społecznej  

34-122 Wieprz 424,  

tel. 33-875-54-15 

ciswieprz@interia.pl; 

ekielski@interia.pl 

28 Centrum Integracji 

Społecznej 

46-220 Byczyna Polanowice 94,  

tel. 77-414-46-21 

 

29 Klub Integracji 

Społecznej  

16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 34,  

tel. 87-516-22-56,  

stos@su.home.pl, pcpr_sejny@op.pl 

30 Klub Integracji 

Społecznej 

42-350 Koziegłowy, ul. Zarecka 28,  

tel. 34-314-12-61 

opieka.spoleczna@kozieglowy.pl 

31 Klub Integracji 

Społecznej 

23-300 Janów Lubelski, 

ul. Bohaterów Poryt. Wzgórza 23,  

wisniewskipaopsjl@wp.pl 

 jsnp-humanus@wp.pl 

mailto:ops@gmina-klucze.pl
mailto:cis.rzeszow@gmail.com
mailto:zsrg@zsrg.szczecin.pl
mailto:cisostrzyce@wp.pl
mailto:justyna.rozbicka@ab.org.pl


 
  

 

 
 

                         

tel. 15-814-22-51 

32 Klub Integracji 

Społecznej 

41-902 Bytom, 

ul. Powstańców Warszawskich 14, 

tel. 32-281-80-93 

kis@mopr.bytom.pl 

33 Centrum Integracji 

Społecznej 

64-423 Lubosz, Chudobczyce 27, 

tel. 61-293-50-04 

cischudobczyce@poczta.pl 

34 CIS  "Od Nowa" 73-150 Łobez, ul. Bema 27, 

tel. 91-39-73-604 

cis.lobez@wp.pl 

35 KIS -GOPS Tomaszów 

Lub. 

22-600 Tomaszów Lubelski,  

ul. Kościelna 11,  

gopstomlub@post.pl ; 

wiola.salitra@gops-tomaszow.pl 

36 Centrum Integracji 

Społecznej 

22-100 Chełm, ul. Połaniecka 10,  cischelm@cis.chelm.pl 

37 Klub Integracji 

Społecznej 

97-200 Tomaszów Mazowiecki, 

ul. Cekanowska 5, tel. 44-723-73-53 

katarzyna.baran77@o2.pl 

38 Klub Integracji 

Społecznej 

95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 31,  opiispab@wp.pl; 

ppiech@tlen.pl 

39 Klub Integracji 

Społecznej 

05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 2, 

tel. 515-926-355 

aszyszkowska@poczta.onet.pl  

ops_tluszcz@poczta.onet.pl ;  

blazonet@gmail.com 

40 Klub Integracji 

Społecznej 

22-400 Zamość, ul. Św. Piątka 24,  

tel. 84-634-59-07 

orla18@wp.pl,  

kazik1301@wp.pl 

kazik1301@poczta.onet.pl 

41 Centrum Integracji 

Społecznej 

14-500 Braniewo, ul. Kościuszki 10,  

tel. 55-644-45-45 

tpiotr2@op.pl;  

pestka112@wp.pl 

42 Centrum Integracji 

Społecznej 

65-175 Zielona Góra, ul. Staszica 4, 

tel. 68-470-33-03 

w.hansz@vp.pl, 

a.buraczewska@wp.pl 

cis_zgora@poczta.onet.pl 

43 Klub  Integracji 

Społecznej 

20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13,  

tel. 81-534-25-41 

marekp@ffm.pl 

44 Klub  Integracji 

Społecznej 

87-800 Włocławek, ul. Okrzei 61,  

tel. 54-411-04-37 

kis@mopr.wloclawek.pl 

45 CIS - Piątkowo  60-388 Poznań, oś. Jana III Sobieskiego 105, 

tel.61-823-45-02 

etap@etap.org.pl 

46 Centrum Integracji 

Społecznej 

28-200 Staszów, ul. Parkowa 6,  

tel. 15-864-38-02 

ablasinska@poczta.onet.pl ; 

cis.staszow@wp.pl  

47 Klub Integracji 

Społecznej 

25-606 Kielce, ul. Jagiellońska 42a,  

tel. 41-345-38-40 

rajkielce@poczta.onet.pl ;  

krzys4848@wp.pl 

48 Centrum Integracji 

Społecznej 

53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49,  

tel.71-782-35-11 

jadwiga.goralewicz@cis.wroclaw.pl; 

lucyna.pachciarz@cis.wroclaw.pl 

49 Centrum Integracji 

Społecznej 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  

ul. Aleja 3-go Maja 73,  

lukaszdybiec@poczta.onet.eu 

50 Centrum Integracji 

Społecznej 

73-110 Stargard Szczeciński, 

ul. Krasińskiego 19,  

annafrania@op.pl; holubowska@o2.pl 

51 Klub Integracji 

Społecznej 

39-300 Mielec, ul. Łukasiewicza 1c,  

tel. 17-581-82-74 

mopsdsp@poczta.onet.pl 

52 Klub Integracji 

Społecznej 

37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1,  

tel. 15-842-50-97 

kis.stalowawola@poczta.onet.pl 

53 Centrum Integracji 

Społecznej  

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Łazienki 6  

tel. 95-720-50-33 

cis_gorzow@tlen.pl; 

gracjanpawlak@wp.pl 

54 Klub Integracji 

Społecznej 

63-100 Śrem, ul. Grunwaldzka 10  

tel. 61-28-39-997 

maria.swidurska@ops.srem.pl 

55 Centrum Integracji 

Społecznej 

33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22,  

tel. 604-20-70-30, 18-547-53-03 

ajsmuzyk@wp.pl 

56 Centrum Integracji 

Społecznej 

19-300 Ełk, ul. Kościuszki 28B,  

tel. 502-0538-603; 87-737-97-97 

g.stachurski@sisg.org.pl, 

sisg@sisg.org.pl, 

m.czyzewska-

mailto:gopstomlub@post.pl
mailto:w.hansz@vp.pl
mailto:marekp@ffm.pl
mailto:annafrania@op.pl


 
  

 

 
 

                         

kleczkowska@sisg.org.pl 

57 Klub Integracji 

Społecznej 

38-460 Jedlicze, ul. Rynek 5,  

tel. 13-43-52-117 

rie@poczta.fm 

58 Centrum Integracji 

Społecznej 

09-402 Płock, ul. Pedagogiczna 7,  beata.puda@wp.pl 

59 CIS "Zielone światło" 26-300 Opoczno, ul. Biernackiego 4/23,  

tel. 44-755-52-11 

interregion.opoczno@interia.eu 

60 KIS "Aktywni Razem" 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 15B,  

tel. 87-610-06-00 

ruszczyk.aneta@wp.pl,  

gops-elk@elknet.pl 

61 CIS CISTOR  87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22,  mag.kowalska@op.pl; 

cistor@cistor.pl 

62 Klub Integracji 

Społecznej 

31-958 Kraków, os. Słoneczne 15,  

tel.12-644-14-31 

szczurra@mops.krakow.pl 

63 Klub Integracji 

Społecznej 

11-015 Olsztynek, 

ul. Świerczewskiego 19,  

tel. 89-519-44-03 

kis@mops.olsztynek.net.pl;  

krzyrubas@wp.pl 

64 Klub Integracji 

Społecznej 

22- 145 Dubienka, ul. Zawalna 21,  poczta@swasstella.pl 

65 KlS CISTOR 87-100 Toruń, ul. Stokrotkowa 22,  asiulka72@op.pl ; cistor@cistor.pl 

66 KIS Ostrowiec Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Aleja 73  salwerowicz@arl.ostrowiec.pl 

67 KIS Wrocław 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 49,  

tel. 71-782-35-11 

jadwiga.goralewicz@cis.wroclaw.pl 

judyta.marciniak@cis.wroclaw.pl 

68 CIS Kraków 32- 000 Kraków, Os. Zielone 22,  

tel. 12-686-00-24 

m.jachimczak@op.pl 

69 CIS Kielce 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3, 

tel. 41-344-52-82 

ciskielce@interia.pl 

70 CIS Osówek / Osieczna  83-243 Osieczna, ul. Osówek 47,  

tel. 58-582-22-89 

mm@morena.org.pl 

71 CIS w Bytowie  77-100 Bytów, ul. 1-ego Maja 15,  

tel. 59-822-26-16 

inkabyt@interia.pl 

72 CIS w Tychach 44-100 Tychy, ul. Edukacji 11,  

tel. 32-219-10-10 

bartek.szymczyk@op.pl 

73 KIS MOPS w 

Koszalinie 

75-412 Koszalin, ul. Al. Monet Casino,  

tel. 94-316-03-62 

kis@mopskoszalin.pl 

74 KIS MOPR Konin  62-510 Konin, ul. Sosnowa 16,  

tel. 63-245-02-17 

mopr@konet.pl 

kis.mopr@wp.pl 

75  KIS MOPS Ruda 

Śląska 

41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 20,  kis.rudasl@op.pl; 

sekretariat@mops.rsl.pl 

76 KIS MOPS Puławy 24-100 Puławy, ul. Leśna 17 marlena.turlewicz@mops.pulawy.pl 

77 KIS MGOPS Więcbork 89-410 Więcbork, ul. Mickiewicza 22a,  

tel.52-389-53-50  

mops_wiecbork@poczta.onet.pl 

78 KIS „Szansa” w 

Lublinie 

20-082 Lublin, ul. Zielona 3,  

Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta,  

tel. 81-532-64-37 

bractwo@albart.lublin.pl ; 

magdawrobel82@wp.pl 

79 CIS „Nadzieja” w 

Lublinie 

20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2 F prezes@nadzieja.lublin.pl 

80 KIS MOPR w Zabrzu 41-800 Zabrze, ul. Plac Krakowski 4 kis@mopr.zabrze.pl 

81 CIS w Skarżysko-

Kamienna  

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. B. Prusa 3a, 

tel. 41-25-23-240 

g.malkus@um.skarzysko.pl, 

k.szymczyk@cis-skarzysko.pl 

poczta@cis-skarzysko.pl 

82 CIS w Ulhówku, woj. 

lubelskie 

22-678 Ulhówek, ul. Tomaszowska 131 cisulhowek@wp.pl, 

83 KIS „Agape”, 

Częstochowa 

42-217 Częstochowa, ul. Al. Wolności 44,  

tel.34-362-78-66 

k.slobodzian@agape-czetsochowa.org 

84 CIS Siedlce Caritas 

Diecezji Siedleckiej 

08-110 Siedlce, ul. Budowlana 1, 

tel. 25-640-71-30 

andhoj@wp.pl ; 

cissiedlce@interia.pl  

mailto:ruszczyk.aneta@wp.pl
mailto:mopr@konet.pl
mailto:kis.rudasl@op.pl
mailto:mops_wiecborks@poczta.onet.pl
mailto:prezes@nadzieja.lublin.pl
mailto:kis@mopr.zabrze.pl
mailto:g.malkus@um.skarzysko.pl
mailto:k.szymczyk@cis-skarzysko.pl
mailto:cisulhowek@wp.pl
mailto:k.slobodzian@agape-czetsochowa.org


 
  

 

 
 

                         

martynabg@gmail.com 

85  KIS MGOPS 

Piaseczno k/W-wy 

05-500 Piaseczno, ul. Wojska Polskiego 54,  

tel. 22-750-33-08 

kispiaseczno@tlen.pl 

86 CIS w Pucku – 

Lokalna Grupa 

Działania Małe Morze 

84-100 Puck, ul. Judyckiego 8,  

tel. 69-86-91-342; 69-86-91-885 

biuro@lgd-malemorze.pl ; 

biuro@cispuck.pl 

87 CIS w Olsztynie  10-228 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 33 cis.olsztyn@op.pl 

88 CIS w Kluczach, woj. 

śląskie 

32-310 Klucze, ul. Bolesławska 23 szanaaga@interia.pl 

89 KIS przy OPS 

Miedzychód 

64-400 Międzychód, ul. Słowackiego 11 kis-miedzychod@wp.pl 

90 CIS w Kłodzie 64-130 Rydzyna, Kłoda 97 cisrydzyna@onet.pl 

91 KIS w Puszczykowie 62-040 Puszczykowo ul. Wczasowa 8a ,  

tel. 61-898-30-68 

fundacja@jadwiga.org 

 

mailto:kispiaseczno@tlen.pl
mailto:biuro@lgd-malemorze.pl
mailto:cis.olsztyn@op.pl
mailto:szanaaga@interia.pl
mailto:kis-miedzychod@wp.pl
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