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W odpowiedzi na pismo z dnia 08 czerwca 2015 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do poselskiego projektu ustawy (RS-020-1348/2015) 

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

w załączeniu, przekazujemy opinie otrzymane z województw: 

wielkopolskiego, łódzkiego, podlaskiego i małopolskiego. 
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SAMORZĄD WOJEWÓDZIWA 
WIELKOPOLSKIEGO 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 

ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań; tel. 61 846-38-19, fax. 61 846-38-20 

WUP I/2-9090f/6/2015 

e-mail: wup@wup.poznan.pl wuppoznan.praca.gov.pl 

Szanowna Pani 

Anna Grzymisławska 

Dyrektor 

Poznań, 19-06-2015 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego 

W nawiązaniu do prośby Związku Województw RP z dnia 16 czerwca br. dotyczącej 

konsultacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, przekazuję opinię, skonsultowaną z Konwentem Dyrektorów 

Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego, w zakresie założeń 

ww. dokumentu, który przewiduje wprowadzenie od l stycznia 2016 r. refundacji 

pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 

12 miesięcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanych bezrobotnych do 

30 roku życia. 

Nowy instrument jest ciekawą propozycją, który będzie wzbudzał zainteresowanie, 

zarówno wśród pracodawców, jak i młodych ludzi, dla których jest to realna szansa na 

pozyskanie zatrudnienia na umowę o pracę. Refundacja jest instrumentem korzystnym 

finansowo dla pracodawców i młodych pracowników, ale niekorzystnym dla powiatowych 

urzędów pracy,jest drogim narzędziem. 

Nie zgłasza się zastrzeżeń co do proponowanych zapisów ustawowych, jednak 

doprecyzowania wymaga sformułowanie w art. 60e ust. 6 dotyczące pierwszeństwa 

w skierowaniu do pracodawcy, który otrzymał refundację, przysługującego absolwentom 

szkół i szkół wyższych podejmującym zatrudnienie po raz. pierwszy w życiu. Czy oznacza to 

kierowanie tylko absolwentów, a jeśli brak odpowiednich absolwentów, kierowane są na daną 

ofertę inne osoby do 30 roku życia i czy te osoby muszą podejmować pracę po raz pierwszy? 



Czy osoba pracująca jako student w okresie wakacji jest pozbawiona możliwości skorzystania 

z tego instrumentu, bo była wcześniej aktywna i być może szukała w okresie studiów 

przyszłego pracodawcy? 

Brak jest informacji o wydaniu ewentualnego rozporządzenia, w którym powinien być 

zawarty zapis o niedokonywaniu zwolnień przez pracodawcę. 

Nowa forma aktywizacji rozszerza wachlarz propozycji urzędu pracy dla młodych 

ludzi, wątpliwości budząjednak następujące kwestie: 

- wielkość środków, które zostaną przeznaczone przez MPiPS na ten cel, 

- przemaczenie w danym roku dużej części środków przyznanych na aktywizację różnych 

grup osób bezrobotnych na realizację jednego instrumentu adresowanego tylko do jednej 

grupy bezrobotnych, którym można proponować inne formy pomocy, w tym np. wszystkie 

bony, 

-generowanie zobowiązań GUŻ od początku roku) na rok następny, zatem zasadne wydaje się 

uruchamianie tego instrumentu na początku roku, a nie np. we wrześniu; przyjmując takie 

podejście z instrumentu tego nie będą korzystać absolwenci danego roku, lecz absolwenci 

z roku poprzedniego, którzy pozostają nadal bez pracy, 

- rozmiary zobowiązań tego instrumentu. ograniczą możliwości realizacji innych 

instrumentów, adresowanych np. do innych grup bezrobotnych, realizowanych również przez 

12lub więcej miesięcy, 

- przerost "akcji propagandowej" w mediach, promocja odwrotnie proporcjonalna do 

możliwości finansowych urzędów pracy. 

W związku z niżem demografiemym oraz procesem starzenia się społeczeństwa 

i ewentualnego braku rąk do pracy, zasadne wydaje się pytanie, czy podobny instrument 

przewiduje się dla osób po 50 roku życia, którzy mają rzeczywiste problemy ze znalezieniem 

pracy, nie będące kwestią braku umiejętności czy wykształcenia. Statystycznie jest to 

podobna liczebnie grupa bezrobotnych, ale ich szanse na rynku pracy są zdecydowanie 

mniejsze. 
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Uwagi woj. łódzkiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia !Instytucjach rynku pracy 

Artykuł w ustawie Pro_ponowana zmiana uwagi 
Art. 1 U pracodawcy zamierzającego skorzystać z formy, zatrudnieni Należy ustalić lirnit osób, które mogą zostać zatrudnione w 

w ramach refundacji mogą być jednocześnie bezrobotni w ramach tej formy przez pracodawcy r chociażby ze względu 
liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w na późniejsze zobowiązania. 
dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy. 

U wnioskodawcy, który nie jest pracodawcą, w ramach 
refundacji może być zatrudniony jednocześnie jeden 
bezrobotny. 

Z możliwości skorzystania z formy ma pracodawca, który w Wyeliminowanie zmian w zatrudnieniu poprzez zwalnianie 
ostatnich 6 miesiącach nie zmniejszył zatrudnienia. pracowników dotychczasowych żeby skorzystać z 

refundacji. 
art. 1 ust. 4 Wykreślenie zapisu .lub wygaśnięcia stosunku pracy Zgodnie z zapisem ust. 2 -forma trwa 24 miesiące czyli 12 

skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego miesięcy refundacji i 12 miesięcy zatrudnienia po refundacji 
refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy. 

Osoba podejmująca pracę u pracodawcy w ramach 
refundacji jest przyjmowana na cały okres refundacji a 
następnie powinna otrzymać urnowę na okres po refundacji 
także na 12 miesięcy. Nie może być sytuacji, że w trakcie 
trwania formy wygasa stosunek pracy i Urząd musi kierować 
nowąosobę. · 

art. 1 ust. 5 W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego Zapis nieprecyzyjny powodujący właściwie ocenę 0-1. 
1 

spełniającego wyrnagania pracodawcy, posiadająćego Zapis sprzeczny w sobie. 
odpowiednie dla pracodawcy kwalifikacje, zgodnie z potrzebami W pierwszej kolejności jeśli pracodawca odmówi przyjęcia 
pracodawcy. skierowanego bezrobotnego - to ponosi konsekwencje, ale 

jeśli to urząd pracy nie znajdzie odpowiedniego kandydata 
to już niby logiczne, nie ma konsekwencji dla pracodawcy. 



~---

Warto zaznaczyć by skierowana przez urząd osoba miała 
takie same lub wyższe 
kwalifikacje/doświadczenie/umiejętności 

art. 1 ust. 6 ( ... ) przysługuje absolwentom szkół w okresie 12 miesięcy od W ustawie o promocji nie ma już definicji absolwenta. 
daty ukończenia szkoły lub daty na dyplomie,( ... ) Ponadto czym się różni absolwent szkoły od absolwenta 

szkół wyższych jeśli obaj mają do 30 roku życia i ukończyli 
szkole w każdym przypadku możemy mówić o absolwencie. 

art. 1 ust 8 Pracodawca składa wniosek o refundację minimum raz na dwa Zapis taki przy tak długim okresie refundacji zabezpieczy 
miesiące powiaty przed składaniem wniosków ze skumulowanymi l 

kwotami refundacji np.- raz na kwartał. Jest to ważne ze 
względu na zobowiązania przechodzące. 

Art.2 ust 2 proponuje się skreślenie zapisu "w roku 2016" Jei:eli nie zostaną te limity określone w roku 2015 - i 
podzielone w roku 2015 to forma nie rozpocznie się od 1 
stycznia 2016r. 

oraz dodanie zapisu .z zastrzeżeniem ust 3 i ust. 11" Z brzmienia artykułu wynika, że w 2016 roku zostaną 
ustalone wartości ogółem na lata 2016-2017 . 

. 
Art. 2 ust. 5 Wykreślić pkt 3 i 4 oraz ustalić moment czasowy dla danych taki Podział środków dokonuje się dla grupy osób bezrobotnych 

sam jak dla danych centralnych 30.09.2015r. w wieku do 30 roku życia, dlatego też nie ma potrzeby 
uwzględniać w podziale struktury bezrobocia (chociażby z 
tego względu, iż wiek jest elementem struktury) oraz należy 
wyłączyć wydatki związanych z EFS, gdyż nie maja one 
przełożenia na grupę, bowiem w ramach EFS są 
realizowane 2 programy współfinansowane w ramach EFS 

art. 2 ust 9 i ust. 10 Powinien zostać określony moment czasowy do kiedy 
należy zgłaszać kwoty zagrożone niewykorzystaniem. W 

--------- ··-- - - -- ~-- --- -- -- - ~-- - --- ·-· -
rg~~dzeniu Rady Ministrów z dnia 25 sierQnia 2014r. w 



par. 11 jest zapis dotyczący działań związanych z 
ewentualnymi zwrotami środków Funduszu Pracy 

art. 2 ust. 12 zmiana zapisu na art. 2 ust. 11 

Starosta za pośrednictwem Marszalka Województwa 
Co w przypadku gdy wyplata będzie w roku 201B. Sytuacja 
dotyczy umów z końca roku 2017 -listopad, grudzień-
kiedy to wnioski o refundacje będą składane w roku 201B. 
Czy płatności będą realizowane już z limitu podstawowego 

l 

FP? 
Starosta do 15 października 2015 informuje ministra o Potrzebne jest by starostowie informowali Ministra wcześniej 
wartościach podpisanych umów i zobowiązaniach na dzień 30 o wartości podpisanych umów i planach - a nie tylko w 
września. styczniu 2017r. 

art. 2 ust. 11 zmiana zapisu na art. 2 ust. 12 Finansowanie wydatków w roku 2017 wynika z przepisów 
wykreślenie ust 7, 9 i 1 O wprowadzenie ust 2 odbywać się będzie wg ustalonych i zgłoszonych 

zobowiązań, czyli niepotrzebny będzie na rok 2017 nowy 
Rozszerzenie zapisu. Na podstawie informacji od marszałka podział. 
województwa o której mowa w ust. 11 minister ustala limit 
środków na kontynuacje zadania w roku 2017. O limicie środków 2016-2017 mówi ust. 2 niniejszego 

artykułu. 

Art. 1 OB ust. 1 Brakuje odniesienia do art. 1 OB ust 1 który mówi na jaki cel 
mogą być wydawane środki Funduszu Pracy 



Uwagi woj. podlaskiego 

W nawiązaniu do e-malia z dnia 15.06.2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o 
zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, poniżej 

przedstawiam uwagi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku do przedmiotowego 
projektu ustawy: 

W wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(nowelizacja weszła w życie w dniu 27 maja 2014 r.) zostały wprowadzone nowe 
instrumenty wsparcia osób bezrobotnych do 30 r. życia: 
- refundacja pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 
należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy 
podejmą zatrudnienie po raz pierwszy w życiu -przez okres do 12 miesięcy, w wysokości 
nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę, z zobowiązaniem 
pracodawcy do dalszego zatrudnienia przez okres 6 miesięcy (art. 60c ustawy), 
- bon zatrudnieniowy - refundacja pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek 
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - przez okres 
12 miesięcy, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, z zobowiązaniem pracodawcy do 
zatrudnienia przez okres 18 miesięcy łącznie z okresem refundacji (art. 66m ustawy). 
Zaproponowany kolejny instrument rozm się od dotychczasowego bonu 
zatrudnieniowego wysokością refundacji (bon zatrudnieniowy - wysokość zasiłku dla 
bezrobotnych, nowy instrument - wysokość minimalnego wynagrodzenia) oraz 
długością okresu zobowiązania pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po 
zakończonej refundacji - w przypadku bonu zatrudnieniowego zobowiązanie do 
zatrudnienia przez 6 miesięcy, a w przypadku proponowanego instrumentu, 
zobowiązanie do zatrudnienia przez 12 miesięcy. 
Można domniemywać, że proponowany instrument będzie atrakcyjny dla pracodawcy, 
ale w związku z tym, że nie są jeszcze znane efekty realizacji dotychczasowych nowych 
form wsparcia, trudno jest ocenić, czy proponowana forma przyniesie zamierzony 
skutek w odniesieniu do osób bezrobotnych do 30 roku życia. 
Ponadto, zabezpieczenie w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2016 środków w 
kwocie 3.000 mln zł na realizację tego zadania, spowoduje ograniczenie wielkości 
środków FP na wsparcie innych grup osób bezrobotnych, co wpłynie na możliwość 
elastycznego reagowania przez PUP-y na sytuację na rynku pracy. 

orządu terytorialnego 

l 



Kraków, dnia 23 czerwca 2015 roku 

OR-IX.0821.319.2015 

Uwagi Województwa Małopolskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Informacja o projekcie• 
Tytuł 

Autor 
Projekt z dnia 

Uwagi: 

Lp. 

'l. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 
Uwaga generalna 

... 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
KP PO PSL 
Brak danycł\ 

·--- - -·- -

Treść uwagi (propozycja zmian) l Uzasadnienie uwagi 

Należy rozważyć: czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby Proponowane narzędzie stanowić będzie niejako konkurencję dla 
zmiana art. 66 m (bon zatrudnieniowy) w taki sposób, by innego funkcjonującego już w ustawie (art. 66 m) instrumentu 
wysokość refundacji odnosiła się nie do wysokości zasiłku, adresowanego do osób bezrobotnych do 30 r.ż tj. dla bonu 
o którym mowa w art. 72 ust. l Uak to ma miejsce w zatrudnieniowego. Różnica polega na tym, że w proponowanym 
obecnie funkcjonującym bonie na zatrudnienie), ale do narzędziu inicjatorem działania jest pracodawca, a nie osoba młoda 
kwoty minimalnego wynagrodzenia ijak zaproponowano w - choć de facto oba narzędzia dotyczą refundacji kosztów 
konsultowanym projekcie). Jednocześnie wydaje się, iż zatrudnienia osoby młodej dla pracodawcy. Zwiększenie w bonie 
określenie/zachowanie obowiązku 6 -miesięcznego okresu zatrudnieniowym wysokości refundacji byłoby 
zatrudnienia pracownika przez pracodawcę po okresie najprawdopodobniej korzystniejszym rozwiązaniem niż 

subsydiowania zatrudnienia (jak to ·ma miejsce w wprowadzanie kolejnego narzędzia. 
przypadku bonu o którym mowa w art.66 m) jest bardziej 
atrakcyjne dla pracodawcy. Wprowadzenie wymogu 12 
miesięcznego może stanowić zbyt dużą barierę dla 
pracodawców i w konsekwencji brak zainteresowania 
proponowanym instrumentem. 

Uwagi Województwa Małapolskiego do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 



WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU 
Parrflfr w rozwoju. WUP. Pomorze 

80-824 GdaMk. ul. Podwale Przedmiejekie 30. teł. 58 32 61 801, fax: 58 32 6' 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdanak.pl 

Uwagi do projektu ultawy- dnik Sejmowy 3465 

Gdańsk 23.06.201Sr. 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ............................................. . 

Data wpływu ...... R.f: ... R? ... .':D.L .. 

l. Nowe rozwiązania będą stanowiły znaczące obciążenie powiatowych oraz 
wojewódzkich urzędów pracy w zalaesie obsługi nowego instrwncntu. KOS2ty tej 
obsługi. jako zadania własne obciążą budżety samorządów powiatowych oraz 
wojewódzkich. Postulować należy zatem, aby ze b'odków FP udzielić wsparcia PUP i 
WUP na obsługę kadrową i koszty administracyjne realizacji tego zadania w latach 
2016--2017. 

2. Nowy instrument obarczony jest dutym ~Idem .Wstnicnia tzw. "efektu 
wypychania" tzn. sytuacji w której pracodawcy b~ą zwabliać dotychczasowych 
pracowników, aby przyjęć osobę bezrobotną na podstawie umowy z PUP 
przewidującej 12-cmy okres subsydiowania ze środków FP. 

Wobec powy.tszego szczególnie istotne jest wprowadzenie takich regulacji, które 
umożliwiłyby zawareie umowy tylko z takim pracodawcą, który wykaże się 

przyrostem zatrudnienia netto, wzorem regulaeji dot)'czącym prac interwencyjnych. 

3. Proponuje się aby preferencje w obejmowaniu wsparciem o którym mowa w Art. l 
ust 6: "Pierwszeństwo w skierowiJliu do pracodawców przysługuje absolwentom 
szkół- szkół W)'2szych podejmującym zatrudnienie po raz pierwszy w życiu" 
przeformułować i powiązać z podejmowaniem zatrudnienia w oparciu o uJBOWf o 
praq po raz pierwszy w życiu. Ponadto doprecyzowania wymqa pojęcie 
,.absolwenta" np. poprzez wprowadzenie stosownej defmicji do ., słownika" u.tytego 
w Art. 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytuCji rynku pracy. 

4. W odniesieniu do Art 2 ust S proponuję się nowe brzmienie pkt. l: tj: "Liczba 
bezrobotnych do 30 roku życia w powiecie oraz wykreślenie pkt 4. 

5. Natomiast w Art. 2 ust. 15 z uwagi na możliwość dokonywania zwrotu uzyskanej 
pomocy już w 2016 roku proponuje się uwzględnić w treści ustępu okres 2016-2018. 
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InformuJ• o proJekcie· 
Tytuł projekt usta~ o zmianie ustawy o zatrudnieniu so~jalnym l 

Autor 
ProJe1d z dnia 

-- --- ·--- -- - - - -- --- - - ~-

-- --- ---- ------- .... - .. --- ----:-~-

Urząd Urząd Marszałkowski Wolewództwa PodkaTIJaeldelo za pośrednictwem Biura Zwi~ Województw RP 
0111anizac1a samonądowa Związek Województw RP 

e-mail 

te l. j22) 831 14 41 

uw a s•: 
Cz~t dokumentu, TreU uwa11 (propcnyc)azmlan) Uzasadn1enle uwq1 Stanowisiło resortu Odniesienie do 

l 
lłl· 

do które1o odnosi stanowis"a resortu 
słę uwaca (np. art., l 

nr str., rozdział) 
Str. 3, pkt. 8, art. tle ,.Pracowników CentNm zatrudnia PropOI'IuJemy pozostawił zapis 

Kierownik centrum, z tym te na 1 dotydtc:zasowy ustawy, w którym na 

l. 
pracownika prowadzącego 1 pracownika prowadzilcego zaj~cia 
bez:po~ednlo zajęda z uczestnikami z uczestnikami nie powlnno 
nie powinno przypadać wlt:cej nii 10 pnypadatwięcej nit s uczestników 
uczestników .. '" -rozdział lU ust~ art.ll ust. 3 

2. 
3. --- -
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. Opinia wo;. warmińsko -mazurskieco 

w odpowiedzi na Państwa maila z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
zaopiniowania poselskiego projektu ustawv o zmianie ustawv o zatrudnieniu 
socjalnym Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie 
wnosi uwag co do treści zaproponowanych zmian. Proponujemy natomiast o 
wprowadzenie do projektu ww. ustawy zapisu uchylającego w artykule 12 

- ustęp 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 
Nr 205, poz. 1211). W związku z zapisem art. 1 pkt 1) projektu ustawy o 
zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, art. 12 ust. 3 ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym staje się bezprzedmiotowy. 
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ja 'tli. · Regionalny Ośrodek 
R O p S Pofityki Społecznej w Poznaniu 

ul. NowClwiejskief:o l l, 61·73~ rozn~ń. lei. 6l8S 67 300, fa• 618515 6~5. e-mail: rops@rops.poznan.pl1 www.rops.poznan.pl 

Odniesienie do proponowanych zmiln w ramach ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu 
socJalnym oraz propozycja dodatkowych zmian zasadnych z punktu widzenia Jak~d procesu 

reintearacji społeczno-zawodowej realizowaneJ w podmiotach zatrudnienia soqalneco 

W odniesieniu do zmian proponowanych w ramath projektu ustawy o zmianie ustawy: 

• W art. l ust. 2 

Pkt S otrzymuje brzmienie: 

"S) długotrwale bezrobotnych korzysta_Mcych ze świadczeń pomocy społecznej," 

uzasadnienie 

Zapisy art. 1 ust. 2 pkt S wraz z zapisami art. 12 ust. l pkt. Ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
określaj~ce łącznie, te Powiatowy urz,d Pracy może kierować do uczestnictwa w CIS jedynie 
osoby długotrwale bezrobotne, jest nlezsodny z zapisami art. 49 pkt 4 oraz an. 50 ust. 2 pkt 2 
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które określają, że Powiatowy Urząd 
Pracy może skierować do uczestnictwa w CIS osoby bezrobotne kortYstające ze świadczeń 
pomocy społecznej. 

Proponowana zmian ma na celu wyeliminowanie niezgodności pomiędzy oboma aktami 
prawnymi w obszarze tożsamej regulacji. 

Ponadto, wyratne wskazanie w ustawie o zatrudnieniu socjalnym wszvstkich osób bezrobotnych 
korzystaj~cych ze ~wladczeń pomocy społecznej jako potencjalnych uczestników programu CIS, 
wzmocni postrzeaanie przez Urzędy Pracy CIS jako istotneao narzędzia rynku pracy oraz dookreśli 
podział zadań pomiędzy urzędami pracy i o~rodkaml pomocy społecznej w zakresie koordynacji 
działań w obszarze reintearacji zawodowej osób bezrobotnych. 

• w art. 10: a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
"4) Fundusz Pracy", 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 114. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt l, w pnypadku 
gdy instytucją tworzącą jest organizacja pozarz~tdowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty 
określonej uchwatą rady sminy oraz sumy liczby uczestników zajęć r~integracji zawodowej i 
społecznej prowadzonych w Centrum l liczby pracowników Centrum, według staJlu na koniec 
miesiąca, i wypłacana co miesi'c, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia 
miesiąca następujątego po miesi.cu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie 
może przekroczyć kwoty stanowi~ej równowartość kosztów działalności Centrum, 
pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa wart. 9.", 

c) ust. S otrzymuje brzmienie: "S. Kwota dotacji, o której mowa w ust. l piet 1, w przypadku 
gdy instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, jest ustalana jako iloczyn 
kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społeczl'\ej w przeliczeniu na jednego uczestnika 
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oru sumy liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w 

Centrum i liczby pracowników centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o 

której mowa w art. 9, i określana corocznie przez organ właściwy jednostki samo~du 
terytorialnego.'~; 

Postulowane dodatkowe zmiany, których nie uwzgl~dniono w przesłaAym projekde ustawy o 
zmianie ustawy o zatrudnlen.iu socjalnym. 

• W artykule 4 ust. 2 dodaje się pkt. 16 o brzmieniu: 

16) plan współpracy z lokalnymi pracodawcami, przedstawicielami insWtucji rynku pracy oraz 
pomocy społecznej w zakresie usług dla uczestników Centrum. 

Uzasadnienie: 

Jak wyniki z badania zrealizowanego na zlecenie ROPS w Poznaniu pn. ~Badanie monitoringowe 
sektora ekonomii społecznej oraz jakoki wsparcia i efektów działania w obszarze reintesracji 
społecznej i zawodowej podmiotów ekonomii społecznej ze wskazaniem rekomendacji dla 
systemu monitorinsu"' jedną z podstawowych barier usamodzielniania i realizacji skutecznego 
wsparcła przez CIS jest brak współpr.acy z lokalnymi pracodawcami w zakresie usamodzielniania 
uczestników, w tym szczególnie organizacji praktyk, staży i zatrudnienia wspieraneso. W związku 

z tym :tasadne byłoby wprowadzenie zapisy obligującego CIS do uwzslędniania tego typu 
współpracy od samego początku planowania działalności. 

• W artykule s zmienia się ust. S na: 
usług kierowanvch do uczestników w ramach reintesracji zawodowej społecznej z 
informacją o częstotliwości korzystania z usług. 

Uzasadnienie: 
W sprawozdaniu z działalności CIS brakuje Informacji o tym jaka jest częstotliWośt korzystania z 
poszczególnych usłu& w związku z czym bardzo trudno jest określić skuteczność i efekt'fwność 
wsparcia. Niektóre usługi mogą był świadczone incydentalnie, inne zaś w sposób ciągły (np. 
usługi psychologa, doradcy zawodowego) co znacznie wpływa na sytuację uczestnika i możliwość 
oceny działalności Centrum. W związku z tym zasadne byłobv doprecyzowanie zakresu 
sprawo:tdania w tym zakresie na poziomie ustawy oraz rozporządzenia • 

.. 
• W artykule 12 ust. 4 zmienia się na: 

Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią porozumienia 
określającego zasady przvjęcia do Centrum, w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy 
społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby. 

Uzasadnienie: 

Konieczność tworzenia IZPS w momencie przvjmowania do Centrum nie pozwala na jego 
----r:Po.:.::tąW.i.dłowe sfo.r.!!'ułow~.nJę .Ułr~Y~.9.~Jn.!Q!R9znanie prpblemów i .. ~eficytów _ganej osob,v.._. J=a=k ___ , 
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wvnika z ww. badania większość CIS w momencie przyj~cia podpisuje IZPS, ·który .·nie ma · 
charakteru zindvwidualizowanego, a szablonowy po to, by spełnić ustawowy obowiązek. w 
niektórych CIS IZPS jest następnie modvfikowany Złodnie z diagnozą, jednak: nie jest to zjawisko· 
uniwersalne. Wprowadzenie możliwoki prz:yjęcia uczestnika do .Centrum ·na podstawie 
porozumienia i pozostawienie możliwości stworzenia IZPS w ciąau mięsi~ca od przyjęcia (;zob. 

nitej) pozwoli na wykorz:ystanie IZPS jako fiktycznego narzędzia reintegracji. dostoSowanego do 
sytuacji uczestnika. 

• W artykule 13: 

o ust. 1 zmienia brzmienie na: Program, o którym mowa w art .. 12 ust. 4, opracowuje 
pracownik socjalny Centrum w dąau l mie$ią~ od przyjęcia do Centrum. 

Uzasadnienie: 

Jak wynika z ww. badania jedną z przyczyn niskiej jakości usług· w ~IS jest koniecznośt 
tworzenia IZPS w momencie przvjecia do Centrum co nie pp~Stawia pracownikom 
Centrum czasu na przeprowadzenie rzetelnej diagnozy. Możłlwośt wydłużenia okresu 
diagnolY wpłynie na trafniejszy dobór usłus· do deficytów uczeStnika, a w konsekwencji 
skuteczniejsze l efektywniejsze W$parcle. 

o W ust. 2 dodaje się pkt.: 

l a) d1asnoz:ę uczestnika 

l b) indywidualne cele procesu reintegracji 2awodowej i społecznej 

1 c) zakładane efekty procesu reintegracji zawodowej i społecznej dla danego uczestnika 

o W ust. 3 dodaje się pkt 
3 a) Prze&ląd zapisów Programu ocena okresowa osiągania efektów realizowany jest co 3 

miesl•ce przez kadrę Centrum przy zaangażowaniu uczestnika. 

Uzasadnienie: 

Jak wynika z ww. badania jedną z barier skutecznego i efektywnego wsparcia jest niski 
stopleń faktycznego zindywidualizowal'lia IZPS - w duiej mierze programy mają bardzo 
powtarzalne zapisy w stosunku do wielu uczestników, brak rzetelnej diagnozy, faktycznie 
dostosowanych do sytuacji uczestnika celów oraz oczekiwanvch efektów. Jedną z istotnych 
słabości jest również brak obowiązku dokonvwa~:~ia oceny okresowej programu i osiUniętych 
efektów oraz Jego aktualizacji. Wprowadzenie taklego obowiązku wpłynęłoby pozytywnie na 
jakośt pracy z uczestnikiem, a w konsekwencji dobór skuteczniejszych i efektywniejszych 

usług prowadzącvch do usamodzielnienia. 
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