
  

 

 

        Załącznik nr 1  
        do Zarządzenia Nr 5/16 
        Kierownika Centrum Integracji                
        Społecznej w Krośnie 
        z dnia 18.02.2016 r. 
                                                 

 
 

REGULAMIN UCZESTNICTWA 

W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

W KROŚNIE 

 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) CIS / Centrum - należy przez to rozumieć Centrum Integracji Społecznej 

w Krośnie,  

2) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Centrum Integracji 

Społecznej w Krośnie,  

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o zatrudnieniu  socjalnym (Dz. U. 2016 r. poz. 1828), 

4) Programie / IPZS – należy przez to rozumieć Indywidualny Program 

Zatrudnienia Socjalnego, 

5) Uczestniku - należy przez to rozumieć osobę uczestniczącą w zajęciach 

w Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. 

 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

Warunkiem koniecznym i niezbędnym uczestnictwa w zajęciach Centrum jest 

zawarcie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, zwanego dalej 

Programem lub IPZS. 

§2 

Osoby odpowiedzialne za realizację Programu to: pracownik socjalny, 

psycholog-terapeuta, doradca zawodowy oraz instruktor zawodu. 



  

 

 

§3 

IPZS na wniosek każdej ze stron może ulec zmianie. 

§4 

 Kierownik Centrum sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją Programu. 

Kierownik jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 

i w ramach tych przepisów decyduje o przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar 

porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy, regulaminem i instrukcjami CIS. 

 

§5 

Kierownik zobowiązuje się do zapewnienia Uczestnikowi: 

1) szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) przeprowadzenia odpowiednich badań lekarskich; 

3) odzieży roboczej i obuwia roboczego; 

4) bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach, w tym środków 

ochrony indywidualnej; 

5) nieodpłatnie jednego posiłku dziennie w trakcie pobytu. 

§6 

Program zawierany jest na okres próbny – jednego miesiąca. Po pomyślnym 

zakończeniu okresu próbnego, na wniosek Kierownika, dyrektor Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Krośnie, kwalifikuje Uczestnika do dalszego uczestnictwa 

w zajęciach w Centrum. 

§7 

Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Jeżeli 

istnieje uzasadniona potrzeba przedłużenia tego okresu, Kierownik na wniosek lub 

po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres 

uczestnictwa w zajęciach do 6 miesięcy. 

 

§8 

Skierowanie Uczestnika do Centrum po zakończeniu okresu próbnego 

nie wymaga ponownego zawarcia IPZS. 



  

 

 

§9 

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, na wniosek Uczestnika, 

Kierownik przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych. 

W okresie próbnym Uczestnik otrzymuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% 

zasiłku dla bezrobotnych, a w kolejnych miesiącach 100% zasiłku dla bezrobotnych. 

§10 

1. Świadczenie integracyjne dla Uczestników Centrum:  

1) jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym Uczestnikowi CIS w ramach IPZS, 

2) jest wypłacane w okresach miesięcznych,  

3) jest wypłacane z dołu, po zakończeniu miesiąca, nie później niż do piątego dnia 

następnego miesiąca, za który świadczenie integracyjne przysługuje,  

4) świadczenie integracyjne za niepełny miesiąc uczestnictwa ustala się dzieląc 

kwotę świadczenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych 

przypadających w okresie, za który świadczenie to przysługuje. 

2. W okresie uczestnictwa w zajęciach, Kierownik może przyznać Uczestnikowi 

motywacyjną premię integracyjną, biorąc pod uwagę aktywna postawę i postępy 

w reintegracji społecznej i zawodowej w wysokości nieprzekraczającej 50% 

świadczenia integracyjnego. 

1) motywacyjna premia integracyjna jest przyznawana na wniosek instruktora 

zawodu i po jego pozytywnym zaopiniowaniu przez pracowników reintegracji 

społecznej, 

2) motywacyjna premia integracyjna wypłacana jest Uczestnikowi w dacie wypłaty 

świadczenia integracyjnego przysługującemu mu za dany miesiąc, 

3) motywacyjna premia integracyjna może być przyznana również w formie 

rzeczowej. 

§11 

1. W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum na wniosek Uczestnika Kierownik 

może przyznać do 6 dni wolnych od zajęć w Centrum, za które przysługuje 

świadczenie integracyjne w pełnej wysokości. 

2. Wniosek o dzień wolny Uczestnik ma obowiązek zgłosić na 3 dni przed 

planowanym urlopem. W wyjątkowych przypadkach wniosek o dzień wolny należy 

zgłosić najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. 



  

 

 

§12 

Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności Uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie 

dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej 

dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje. 

 

§13 

W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum za okres niezdolności do 

uczestniczenia w zajęciach wskutek choroby potwierdzonej przez lekarza, jednak nie 

dłuższy niż 14 dni, świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/40 za każdy dzień 

niezdolności. Za każdy kolejny dzień niezdolności do uczestnictwa w zajęciach 

w Centrum świadczenie nie przysługuje.  

 

§14 

Spóźnienia i nieobecności Uczestnika w zajęciach oraz zasady ich 

usprawiedliwiania: 

1) Uczestnik, który spóźnił się na zajęcia w Centrum powinien niezwłocznie po 

przybyciu poinformować przełożonego/instruktora zawodu o przyczynie 

spóźnienia, 

2) Uczestnik może zwolnić się z części zajęć jedynie w wyjątkowych 

i uzasadnionych przypadkach, zwracając się w formie pisemnej do Kierownika 

z prośbą o zwolnienie (nieobecność usprawiedliwioną), 

3) w przypadku choroby Uczestnika usprawiedliwienie następuje na podstawie 

druku ZUS ZLA, a o tym fakcie należy niezwłocznie poinformować (osobiście, 

telefonicznie) instruktora zawodu, pracownika socjalnego lub Kierownika. 

Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu dwóch dni od daty jego 

wystawienia do siedziby Centrum. Pracownicy Centrum mają możliwość 

skontrolowania Uczestnika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, 

4) w przypadku choroby członka rodziny, co wiąże się z faktem sprawowania 

osobistej opieki, usprawiedliwienie następuje na podstawie druku ZUS ZLA, 

a tryb postępowania jest ustalony jak wyżej, 

5) w innych przypadkach Kierownik osobiście podejmuje decyzje o usprawiedli-

wieniu nieobecności, 



  

 

 

6) w przypadku gdy Uczestnik nie powiadomi o przyczynie swej nieobecności, 

instruktor lub pracownik prowadzący zajęcia powinien najpóźniej do godz. 1000 

tego dnia powiadomić o tym fakcie bezpośrednio przełożonego i spróbować 

ustalić przyczynę nieobecności, 

7) w przypadku gdy nie uda nawiązać się kontaktu z Uczestnikiem można 

spróbować skontaktować się z członkami rodziny Uczestnika, z MOPR 

w Krośnie, kuratorem, dzielnicowym itp. celem podjęcia konkretnych działań 

(np. aneks do IPZS, rozwiązanie IPZS, lub podjęcie innych adekwatnych 

do sytuacji działań). 

 

§15 

Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez Uczestnika ze świad-

czeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz 

z innych świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 

 

§16 

1. Zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku uporczywego naruszania 

przez Uczestnika postanowień programu uniemożliwiającego jego dalszą 

realizację. Przez uporczywe naruszanie postanowień IPZS rozumie się 

nieprzestrzeganie Regulaminu uczestnictwa, a w szczególności: 

1) stawianie się na zajęciach w Centrum w stanie po spożyciu alkoholu, innych 

środków psychoaktywnych lub spożywanie alkoholu, innych środków 

psychoaktywnych w miejscu zajęć lub w czasie zajęć (naruszanie obowiązku 

trzeźwości w Centrum), 

2) opuszczanie zajęć w Centrum bez usprawiedliwienia, 

3) brak uczestnictwa w zajęciach (niezależnie od przyczyn) przez okres 

przekraczający 14 dni w całym okresie uczestnictwa, 

4) samowolne uchylanie się od zajęć, tj. odstąpienie od wykonywania zajęć 

bez żadnych usprawiedliwionych przyczyn, 

5) niestawianie się na zajęcia w Centrum bez powiadomienia pracowników 

Centrum we właściwym terminie o którym mowa w §14, 

6) zakłócanie porządku i spokoju w miejscu zajęć w Centrum i w czasie ich 

trwania, 



  

 

 

7) niewłaściwy stosunek do przełożonych, pracowników Centrum oraz innych 

uczestników, 

8) niewykonywanie poleceń przełożonego, 

9) zabór mienia Centrum, 

10) brak czynnego udziału w procesie reintegracji zawodowej oraz społecznej, 

11) brak możliwości realizacji zajęć z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej 

spowodowane zwolnieniem lekarskim uniemożliwiającym realizację IPZS. 

2. Zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku trwałego opuszczania 

przez uczestnika zajęć w Centrum. 

3. Zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku oświadczenia Uczestnika 

o odstąpieniu od realizacji Programu. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu decyzję 

w sprawie zaprzestania realizacji programu podejmuje Kierownik, od której 

Uczestnikowi przysługuje skarga do sądu administracyjnego. 
 

§17 

Zakończenie realizacji Programu następuje w dniu, w którym Uczestnik objęty 

Programem podjął zatrudnienie na zasadach przewidzianych w przepisach prawa 

pracy lub podjął działalność gospodarczą, albo w dniu, w którym upłynął okres 

uczestnictwa w zajęciach w Centrum. 

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

§18 

Uczestnik jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach reintegracji 

zawodowej i społecznej, od 6 do 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. 

§19 

W celu kształcenia umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, 

nauki planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem Uczestnik jest 

zobowiązany do realizacji Programu w zakresie reintegracji społecznej, który 

obejmuje: 

1) warsztaty terapeutyczne; 

2) warsztaty motywacyjne; 

3) warsztaty edukacyjne. 



  

 

 

§20 

Uczestnik może uczestniczyć na zasadzie dobrowolności w grupie 

samopomocowej (np. w grupie wsparcia) lub w zajęciach indywidualnych 

z psychologiem terapeutą lub doradcą zawodowym. 

§21 

1. W ramach reintegracji zawodowej, mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie 

u Uczestnika zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, 

każdy Uczestnik Centrum jest zobowiązany do realizacji Programu obejmującego: 

1) przygotowanie teoretyczne i praktyczne do zajęć w warsztacie ogólno-

usługowym lub opiekuńczym, 

2) przygotowanie stanowiska pracy – szkolenia zawodowego, 

3) dobranie i przygotowanie narzędzi oraz materiałów do wykonywania 

określonych prac, 

4) wykonanie wyznaczonych zadań, 

5) przestrzeganie przepisów bhp w czasie wykonywania zadań, 

6) naukę współpracy w grupach roboczych przy wykonywaniu określonych zadań, 

7) przygotowanie do egzaminu z nabytych umiejętności zawodowych, 

8) egzamin końcowy. 

2. Program ten będzie realizowany poprzez uczestnictwo w szkoleniu zawodowym, 

do którego Uczestnik został zakwalifikowany. Ilość godzin określi Kierownik. 

 

§22 

Odpowiedzialność materialna, porządkowa i dyscyplinarna Uczestników: 

1) Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie mienie, 

a w szczególności za narzędzia, przedmioty materiały, które otrzymał od 

pracowników Centrum lub którymi dysponował w związku z wykonywaniem 

pracy. 

2) Uczestnik oświadcza, że jest świadomy iż w przypadku powstania szkody 

o której mowa w ust.1, jego świadczenie integracyjne zostanie obciążone kwotą 

odpowiadającą wysokości dokonanej szkody. 

3) Uczestnik oświadcza, że jest świadomy że jego świadczenie integracyjne 

zostanie obciążone o koszty: 



  

 

 

a) odzieży roboczej w wysokości proporcjonalnej do okresu uczestnictwa 

w sytuacji rozwiązania z uczestnikiem IPZS z jego winy, 

b) badań lekarskich w przypadku rozwiązania IPZS z jego winy, 

c) badania alkomatem lub przeprowadzenie odpowiedniego testu, 

w przypadku uzasadnionego podejrzenia o znajdowanie się w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających, 

d) skradzionego przez Uczestnika sprzętu. 

4) Za naruszenie przez Uczestnika porządku i dyscypliny uważane jest 

w szczególności: 

a) spóźnianie się na zajęcia w Centrum, 

b) samowolne opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia, 

c) stawianie się na zajęcia w Centrum po spożyciu alkoholu lub innych 

środków odurzających , bądź spożywanie ich w czasie i w miejscu zajęć, 

d) palenie tytoniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

e) zakłócanie porządku i spokoju w czasie zajęć, 

f) niewłaściwy stosunek do pracowników i innych Uczestników Centrum, 

g) nieprzestrzeganie Regulaminu uczestnictwa i innych aktów wewnętrznych 

określających organizację i zasady funkcjonowania  Centrum, 

h) nieprzestrzegania przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przepisów p/poż, 

i) kradzież przez Uczestnika mienia należącego do Centrum lub kradzież 

mienia należącego do innego Uczestnika lub pracownika Centrum, 

j) kradzież przez Uczestnika mienia w miejscu pracy lub w miejscu odbywania 

praktycznej nauki zawodu. 

 

OBOWIĄZKI INSTRUKTORA 

§23 

Do obowiązków instruktora zawodu prowadzącego szkolenia w ramach 

reintegracji zawodowej należy: 

1) kontrola zadań wykonywanych przez Uczestnika, 

2) analiza wyników kontroli realizacji zadań, 

3) ocena podsumowująca wykonanie zadania przez Uczestnika, 

4) opracowywanie programu warsztatu zawodowego, 



  

 

 

5) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej zgodnie z programem, 

6) ocenianie zdobytych przez Uczestników umiejętności w czasie zajęć 

reintegracji zawodowej, 

7) stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym 

i psychologiem terapeutą w zakresie realizacji IPZS przez Uczestników, 

8) stała opieka i nadzór nad Uczestnikami, 

9) zbieranie i realizacja zamówień dotyczących zapotrzebowania na zakup 

materiałów i narzędzi związanych z działalnością usługową CIS. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§24 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów 

związanych z realizacją Programu, zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 przechowywane są zgodnie z obowią-

zującymi regulacjami prawnymi. 

3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane są do celów związanych 

z promocją działalności i do celów statystycznych na potrzeby Centrum . 

§25 

Decyzje w sprawach nie uregulowanych w Regulaminie oraz w sytuacjach 

spornych podejmuje Kierownik. 

 

§26 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828). 

 

 

 

Kierownik 
Centrum Integracji Społecznej w Krośnie 

Laura Starowiejska 


