
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 czerwca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) absolwencie centrum integracji społecznej – oznacza to osobę, która przez okres

nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji

społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta

jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia

zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;";

2) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w pkt 1b wyraz "uczestnicząc" zastępuje się wyrazem

"uczestniczyła" oraz po wyrazach "art. 18 ust. 5a" dodaje się wyrazy ", oraz

zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego";

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. c, w ust. 2 po wyrazie "Centrum" dodaje się wyrazy "lub gminy,

organizacji pozarządowej lub podmiotu, o których mowa w art. 18 ust. 1,";

4) w art. 1 w pkt 4 w lit. c wyrazy "realizacji kontraktu socjalnego" zastępuje się

wyrazami "uczestnictwa w klubie integracji społecznej";
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5) w art. 1 w pkt 5, w art. 18a w ust. 3 wyrazy "zapewnienie powszechnego dostępu

do informacji o miejscach i podmiotach prowadzących kluby integracji społecznej

osobom chcących skorzystać z tej formy wsparcia celem aktywizacji społecznej

i zawodowej" zastępuje się wyrazami "konieczność pozyskiwania i gromadzenia

rzetelnych i kompletnych danych o miejscach i podmiotach prowadzących kluby

integracji społecznej".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 5

poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat uznał za celowe doprecyzowanie przyjętej

w ustawie definicji absolwenta centrum integracji społecznej oraz jednoznaczne wskazanie,

że dana osoba posiada ten status jedynie przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć

w centrum integracji społecznej.

W myśl art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego,

o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym Senat,

przyjmując poprawkę nr 2, uznał za zasadne doprecyzowanie definicji absolwenta centrum

integracji społecznej poprzez wskazanie, że może być nim osoba, która oprócz określonych

wymagań zrealizowała także postanowienia kontraktu socjalnego.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy powiatowy urząd pracy może skierować

uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej do pracy u pracodawcy.

Skierowanie do pracy, odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym

dla siedziby Centrum a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia

skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie

krótszy niż 12 miesięcy. Powyższa redakcja przepisu, która dotyczy zarówno osób

uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej, jak również uczestniczących

w klubie integracji społecznej, powoduje, że osoby uczestniczące w klubie integracji

społecznej nie mogą być kierowane do pracy, ponieważ w świetle powyższego skierowanie

do pracy następuje jedynie na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla

siedziby centrum integracji społecznej a pracodawcą. W związku powyższym Senat uzupełnił

tę regulację przyjmując poprawkę nr 3, dzięki której osoby uczestniczące w zajęciach

w klubie integracji społecznej będą mogły być kierowane do pracy na podstawie umowy

zawieranej między pracodawcą a starostą właściwym dla siedziby gminy, organizacji

pozarządowej oraz innych podmiotów, które mogą prowadzić klub integracji społecznej.

Ponadto Senat przyjął poprawkę nr 4, tak aby jednoznacznie wskazać, że to

zakończenie uczestnictwa w klubie integracji społecznej, a nie zakończenie realizacji

kontraktu socjalnego może zostać potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez podmiot

prowadzący klub integracji społecznej.
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W myśl § 66 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej wytyczne są wskazówkami

wyznaczającymi treść rozporządzenia lub sposób ukształtowania jego treści. Biorąc powyższe

pod uwagę Senat przyjął poprawkę nr 5 w celu doprecyzowania wytycznych, tak aby były

zgodne z zakresem przedmiotowym rozporządzenia, w którym minister właściwy do spraw

zabezpieczenia społecznego ma określić wzór zgłoszenia, na podstawie którego określone

podmioty będą mogły być wpisywane przez wojewodę do rejestru klubów integracji

społecznej.


