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Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

Mieczysław Augustyn. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie „Informacji o funkcjonowaniu centrów i klubów 

integracji społecznej w okresie 2012–2013” (druk senacki nr 796). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej: Anna Aksamit, Mieczysław Augustyn,   

Stanisław Kogut, Jan Filip Libicki, Robert Mamątow, Jan 

Michalski, Andżelika Możdżanowska, Andrzej Pająk;senatorowie 

członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej: Stanisław Iwan, Izabela Kloc, Maria Koc, Andrzej 

Matusiewicz, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Jarosław 

Obremski, Andrzej Pająk, Jadwiga Rotnicka, Janina Sagatowska, 

Krzysztof Słoń; 

 

 
 goście: 

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

 podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn, 

 dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

Krystyna Wyrwicka, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Pomocy i Integracji 

Społecznej Aneta Kowalska, 

 starszy specjalista w Departamencie Polityki Senioralnej 

Jakub Borkowski. 

 
 

 

Przebieg posiedzenia:  
Ad 1. 

 

Informację przedstawiły wiceminister pracy Elżbieta Seredyn oraz dyrektor Krystyna 

Wyrwicka. Informacja jest sprawozdaniem z działalności centrów i klubów integracji 

społecznej – instytucji reintegracji społecznej i zawodowej – na podstawie przepisów ustawy 

o zatrudnieniu socjalnym. Ministerstwo pracy we współpracy z Instytutem Rozwoju Służb 

Społecznych przygotowało informację na w tym zakresie. Badania ilościowe i jakościowe 

potwierdzają rozwój tych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i przywracania 

samodzielności osobom bezrobotnym i wykluczonym. Rosnąca liczba centrów i klubów oraz 

duży odsetek osób, które wracają na rynek pracy i odzyskują samodzielność ekonomiczną, 

potwierdzają efektywność i skuteczność zastosowanych narzędzi i metod. Wśród 

absolwentów klubów rośnie poczucie własnej wartości i pewności siebie – około 40% 

odzyskuje samodzielność. Problemem realnym dalszego rozwoju centów i klubów – 
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podkreśliła minister – jest zmniejszenie skali dotychczasowego finansowania ich działalności 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W dyskusji przedstawicielki ministerstwa pracy wskazały na potrzebę ustawowego 

wzmocnienia statusu i pozycji konwentu centrów i klubów jako stałego ciała konsultacyjnego. 

Senator Mieczysław Augustyn zwracał uwagę na wspólnotowy i społeczny atrybut 

działalności centrów i klubów. Zastosowanie wyłącznie narzędzi rynku pracy byłoby 

niewystarczające, jeśli chodzi o powrót na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych 

i żyjących na krawędzi wykluczenia społecznego. Kluby i centra są dobrym przygotowaniem 

do podjęcia przez absolwentów działalności w spółdzielniach socjalnych. Zdaniem senatora 

kluby i centra powinny działać w każdej gminie. Senator Krzysztof Słoń, zwracając uwagę na 

społeczne i ekonomiczne skutki wprowadzanej przez rząd restrukturyzacji górnictwa 

kamiennego, postulował uwzględnienie w planach ministerstwa pracy zwiększenia wsparcia 

i pomocy osobom bezrobotnym w aglomeracji śląskiej poprzez rozwój kubów i centrów. 

Informację w tej sprawie minister Elżbieta Seredyn prześle do komisji. Minister zwróciła się 

do komisji z sugestią podjęcia inicjatywy ustawodawczej – a przewodniczący obu komisji z tą 

sugestią się zgodzili – w sprawie zmiany przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, 

która zobowiązywałaby marszałka województwa do finansowego wsparcia w zakresie 

tworzenia centrów integracji społecznej ze środków pozyskiwanych z opłat za wydawanie 

koncesji na hurtową sprzedaż alkoholu. 

 

Konkluzja: Przewodniczący komisji, senatorowie Mieczysław Augustyn i Stanisław Iwan, wyrazili wolę 

podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych, zmierzających do pozyskania dodatkowych źródeł finansowego 

wsparcia tworzenia centrów integracji społecznej. 
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