
Oświadczenie złożone 

przez senatora Ryszarda Knosalę 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza 

Jak wynika z art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy jedną z form aktywizacji bezrobotnych jest skierowanie takich osób do uczestnictwa w kontrak-

cie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub 

indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego. Możliwość zastosowania wymienionych instrumentów 
została jednak ograniczona jedynie do bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (szcze-

gółowy katalog zawarto w art. 49 ustawy) i korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Należy za-

znaczyć, że zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2b przywołanej ustawy starosta ma obowiązek pozbawić statusu bez-
robotnego osobę, która rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała 

kontrakt socjalny. Pozbawienie tego statusu następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji in-

dywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego. 
Opisany stan prawny wpływa negatywnie na realne możliwości wykorzystywania na rynku pracy instru-

mentu, jakim jest kontrakt socjalny. Problem ten dotyka w szczególności tak zwanych kontraktów socjalnych 

typu B, których zasadniczym celem jest wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej czy zawodowej 

lub przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu beneficjenta kontraktu. Istota problemu sprowadza się do 
konieczności wyrejestrowania takiej osoby z ewidencji bezrobotnych, bo pociąga to za sobą dalsze konse-

kwencje: osoba taka nie może korzystać z innych rozwiązań aktywizacyjnych jak staż, przygotowanie zawo-

dowe, prace interwencyjne czy roboty publiczne. 
Niebagatelne znaczenie ma również fakt, że wykreślenie z ewidencji bezrobotnych powoduje przeniesie-

nie kompetencji w zakresie opłacania za taką osobę składek na ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy na 

ośrodek pomocy społecznej, co dla tego ostatniego stanowi nierzadko spore obciążenie. W praktyce możli-

wość skorzystania z pomocy w formie kontraktu socjalnego spotyka się z niechęcią zarówno po stronie bez-
robotnych, jak i urzędów, a to powoduje, że kontrakty socjalne nie są wykorzystywane w takim stopniu, 

w jakim można by tego oczekiwać. Potwierdzeniem tej tezy są wyniki kontroli w zakresie realizacji kontrak-

tów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej przeprowadzonej w tym roku przez Naj-
wyższą Izbę Kontroli. 

Proszę o rozważenie podjęcia inicjatywy legislacyjnej w celu rozwiązania sygnalizowanego problemu.  

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 




