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Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spó∏-
dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Spó∏dzielni´ socjalnà mogà za∏o˝yç tak˝e:

1) inne osoby ni˝ wskazane w ust. 1, o ile licz-
ba tych osób nie stanowi wi´cej ni˝ 
50 % ogólnej liczby za∏o˝ycieli;

2) organizacje pozarzàdowe w rozumieniu
przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publiczne-
go i o wolontariacie lub jednostki samorzà-
du terytorialnego;

3) koÊcielne osoby prawne.”;

2) w art. 5: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Liczba za∏o˝ycieli spó∏dzielni socjalnej nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ pi´ç, je˝eli za∏o˝ycie-
lami sà osoby fizyczne, i dwa, je˝eli za∏o˝y-
cielami sà osoby prawne.”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„4. Cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej mogà
nabyç osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1,
w tym osoby posiadajàce ograniczonà zdol-
noÊç do czynnoÊci prawnych.

5. Cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej mogà
nabyç tak˝e inne osoby ni˝ wskazane
w art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, je˝eli ich praca
na rzecz spó∏dzielni socjalnej wymaga szcze-
gólnych kwalifikacji, których nie posiadajà
pozostali cz∏onkowie tej spó∏dzielni.”,

c) ust. 6 i 7 otrzymujà brzmienie:

„6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie
mo˝e byç wi´ksza ni˝ 50 % ogólnej liczby
cz∏onków spó∏dzielni socjalnej. Przekrocze-
nie tego limitu, trwajàce nieprzerwanie
przez okres 6 miesi´cy, stanowi podstaw´
do postawienia spó∏dzielni socjalnej w stan
likwidacji. 

7. Cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej mogà
nabyç organizacje pozarzàdowe w rozumie-
niu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku 
publicznego i o wolontariacie, koÊcielne oso-
by prawne lub jednostki samorzàdu teryto-
rialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 usta-
wy — Prawo spó∏dzielcze nie stosuje si´.”;

3) po art. 5 dodaje si´ art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. W przypadku gdy za∏o˝ycielami spó∏-
dzielni socjalnej sà organizacje poza-
rzàdowe, koÊcielne osoby prawne lub
jednostki samorzàdu terytorialnego,
sà one zobowiàzane do zatrudnienia
w spó∏dzielni co najmniej pi´ciu osób
spoÊród osób wymienionych w art. 4
ust. 1, w terminie szeÊciu miesi´cy od
dnia wpisu spó∏dzielni socjalnej do
Krajowego Rejestru Sàdowego.

2. Osoby zatrudnione na zasadach okreÊ-
lonych w ust. 1, po 12 miesiàcach nie-
przerwanego zatrudnienia w spó∏-
dzielni socjalnej, majà prawo do uzy-
skania cz∏onkostwa w spó∏dzielni so-
cjalnej.

3. Z osobà zatrudnionà na zasadach
okreÊlonych w ust. 1, która nast´pnie
za∏o˝y∏a lub przystàpi∏a do innej spó∏-
dzielni socjalnej, podj´∏a dzia∏alnoÊç
gospodarczà lub zatrudnienie u inne-
go pracodawcy, rozwiàzuje si´ spó∏-
dzielczà umow´ o prac´.

4. W terminie 3 miesi´cy od dnia rozwià-
zania spó∏dzielczej umowy o prac´ na
podstawie ust. 3 spó∏dzielnia socjalna
ma obowiàzek zatrudniç w miejsce
pracownika, z którym rozwiàzano t´
umow´, osob´ spoÊród osób wymie-
nionych w art. 4 ust. 1.

5. Wk∏ad organizacji pozarzàdowych, ko-
Êcielnych osób prawnych lub jedno-
stek samorzàdu terytorialnego mo˝e
polegaç na przeniesieniu lub obcià˝e-
niu w∏asnoÊci rzeczy lub innych praw,
a tak˝e na dokonaniu innych Êwiad-
czeƒ na rzecz spó∏dzielni socjalnej,
w szczególnoÊci na wykonywaniu
Êwiadczeƒ przez wolontariuszy lub
pracowników jednostek samorzàdu
terytorialnego, koÊcielnych osób
prawnych lub organizacji pozarzàdo-
wych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3,
spó∏dzielnia socjalna za∏o˝ona przez
jednostki samorzàdu terytorialnego,
koÊcielne osoby prawne lub organi-
zacje pozarzàdowe mo˝e udzieliç po-
r´czenia po˝yczek, kredytów lub za-
bezpieczenia zwrotu otrzymanej re-
fundacji lub Êrodków na podj´cie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, za∏o˝enie
lub przystàpienie do spó∏dzielni so-
cjalnej.”;
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USTAWA

z dnia 7 maja 2009 r.

o zmianie ustawy o spó∏dzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia

1994 r. o rachunkowoÊci, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym, ustaw´ z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych oraz ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.
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4) w art. 6:

a) w ust. 1:

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zaÊwiadczenie potwierdzajàce spe∏nienie
przez osoby zamierzajàce za∏o˝yç spó∏-
dzielni´ socjalnà warunków, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub”,

— w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) uchwa∏´ organu stanowiàcego jednostki
samorzàdu terytorialnego, koÊcielnej
osoby prawnej lub organizacji pozarzà-
dowej o powo∏aniu spó∏dzielni socjalnej,
w przypadku gdy organem za∏o˝yciel-
skim jest organizacja pozarzàdowa, ko-
Êcielna osoba prawna lub jednostka 
samorzàdu terytorialnego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Spó∏dzielnia socjalna nie uiszcza op∏aty sà-
dowej od wniosku o wpis tej spó∏dzielni do
Krajowego Rejestru Sàdowego, a tak˝e od
wniosków o zmiany wpisu oraz nie uiszcza
op∏aty za og∏oszenie tych wpisów w Monito-
rze Sàdowym i Gospodarczym.”;

5) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W spó∏dzielni socjalnej, w której liczba cz∏on-
ków nie przekracza pi´tnastu, nie wybiera si´
rady nadzorczej, chyba ˝e statut stanowi ina-
czej. W takim przypadku kompetencje rady wy-
konuje walne zgromadzenie.”;

6) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie 

„2. Do statutowej dzia∏alnoÊci odp∏atnej stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 8 oraz art. 9
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolon-
tariacie.”; 

7) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stosunek pracy mi´dzy spó∏dzielnià socjal-
nà a jej cz∏onkiem nawiàzuje si´ na podsta-
wie spó∏dzielczej umowy o prac´ oraz w for-
mach okreÊlonych w art. 201 ustawy z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze.
Przepis art. 185 ustawy wymienionej w zda-
niu pierwszym stosuje si´ odpowiednio.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e zatrudniaç pra-
cowników nieb´dàcych cz∏onkami spó∏-
dzielni, z tym ˝e ∏àczna liczba osób, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 1, nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ 50 % w stosunku do ogó∏u
cz∏onków spó∏dzielni i osób zatrudnionych
w spó∏dzielni socjalnej.”,

c) uchyla si´ ust. 3, 

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3d w brzmieniu:

„3a. W stosunku do osób wymienionych
w art. 4 ust. 1, zatrudnionych na zasadach,

o których mowa w ust. 1, cz´Êç wynagro-
dzenia odpowiadajàca sk∏adce nale˝nej
od zatrudnionego na ubezpieczenia eme-
rytalne, rentowe i chorobowe oraz cz´Êç
kosztów osobowych pracodawcy odpo-
wiadajàca sk∏adce na ubezpieczenia eme-
rytalne, rentowe i wypadkowe za zatrud-
nionego, na podstawie umowy zawartej
mi´dzy starostà w∏aÊciwym dla siedziby
spó∏dzielni a spó∏dzielnià mo˝e podlegaç
finansowaniu ze Êrodków Funduszu Pracy
w pe∏nej wysokoÊci przez okres 24 miesi´-
cy od dnia zatrudnienia oraz w po∏owie
wysokoÊci przez kolejne 12 miesi´cy, do
wysokoÊci odpowiadajàcej miesi´cznie
wysokoÊci sk∏adki, której podstawà wy-
miaru jest kwota minimalnego wynagro-
dzenia. 

3b. Zwrotu op∏aconych sk∏adek, o których mo-
wa w ust. 3a, dokonuje starosta, w okre-
sach kwartalnych na podstawie udoku-
mentowanego wniosku spó∏dzielni, w ter-
minie 30 dni od dnia jego z∏o˝enia.

3c. Na podstawie udokumentowanego wnios-
ku spó∏dzielni starosta mo˝e przekazaç co
miesiàc zaliczk´ na op∏acanie sk∏adek,
o których mowa w ust. 3a.

3d. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 3b, oraz tryb dokonywania zwrotu
op∏aconych sk∏adek, uwzgl´dniajàcy rodzaj
niezb´dnej dokumentacji, jakà nale˝y do∏à-
czyç do wniosku oraz koniecznoÊç zapew-
nienia zgodnoÊci udzielania wsparcia z wa-
runkami dopuszczalnoÊci pomocy de mini-
mis.”;

8) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Dzia∏alnoÊç spó∏dzielni socjalnej mo˝e
zostaç wsparta ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa lub Êrodków bud˝etu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego, w szcze-
gólnoÊci poprzez:

1) dotacje;

2) po˝yczki;

3) por´czenia, o których mowa
w art. 5a ust. 6;

4) us∏ugi lub doradztwo w zakresie 
finansowym, ksi´gowym, ekono-
micznym, prawnym i marketingo-
wym;

5) zrefundowanie kosztów lustracji. 

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1,
udzielane jest, w drodze uchwa∏y,
przez w∏aÊciwe organy jednostek 
samorzàdu terytorialnego lub w ra-
mach programu ministra w∏aÊciwego
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego
okreÊlonego w przepisach o pomocy
spo∏ecznej, na cele zwiàzane z rozwo-
jem spó∏dzielni socjalnych.
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3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, oraz
wsparcie, o którym mowa w art. 5a
ust. 5 i 6, w art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 3a,
jest udzielane jako pomoc de minimis
zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. WE L 379/5 z 28.12.2006).

4. ZaÊwiadczenie o udzieleniu wsparcia,
o którym mowa w ust. 1, wydaje si´ na
zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post´po-
waniu w sprawach dotyczàcych pomo-
cy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585).

5. ZaÊwiadczenie o udzieleniu wsparcia
wydajà:

1) sàd rejonowy w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce dokonania wpisu do
Krajowego Rejestru Sàdowego —
w przypadku, o którym mowa
w art. 6 ust. 3;

2) starosta — w przypadku, o którym
mowa w art. 12 ust. 3a;

3) organ jednostki samorzàdu teryto-
rialnego w∏aÊciwej ze wzgl´du na
miejsce udzielenia pomocy —
w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz w art. 5a
ust. 5 i 6;

4) minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego lub dzia∏ajà-
ce na jego zlecenie podmioty —
w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 5.

6. Wsparcie w zakresie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 4, przeznaczone na re-
alizacj´ zadaƒ, o których mowa
w art. 8, nie stanowi pomocy publicz-
nej, z tym ˝e kwota wsparcia nie mo˝e
przekroczyç kwoty stanowiàcej równo-
wartoÊç kosztów dzia∏ania spó∏dzielni
socjalnej, pomniejszonej o przychód
uzyskany z dzia∏alnoÊci gospodarczej.

7. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 i 4, mo˝e byç wspó∏finansowane
ze Êrodków Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego.”;

9) w art. 18: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zmniejszenia si´ liczby cz∏onków poni˝ej
pi´ciu w przypadku osób fizycznych i dwóch
w przypadku osób prawnych lub zwi´ksze-
nia powy˝ej pi´çdziesi´ciu, z zastrze˝eniem
art. 5 ust. 3;”, 

b) w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i doda-
je si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) niespe∏nienia warunku okreÊlonego w art. 5a
ust. 1.”; 

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. 1. W przypadku likwidacji spó∏dzielni so-
cjalnej, której powstanie zosta∏o 
sfinansowane ze Êrodków publicz-
nych, Êrodki pozostajàce po sp∏aceniu
zobowiàzaƒ, z∏o˝eniu do depozytu sto-
sownych sum zabezpieczajàcych na-
le˝noÊci sporne lub niewymagalne
i po wydzieleniu kwot przeznaczonych
na wyp∏aty udzia∏ów, dzieli si´ mi´dzy
jej cz∏onków, jednak nie wi´cej ni˝
20 % Êrodków, w pozosta∏ej cz´Êci
przekazuje si´ na Fundusz Pracy.

2. W przypadku likwidacji spó∏dzielni so-
cjalnej, która nie korzysta∏a ze Êrodków
Funduszu Pracy, Êrodki okreÊlone
w ust. 1, dzieli si´ w ca∏oÊci pomi´dzy
jej cz∏onków. 

3. W przypadku likwidacji spó∏dzielni so-
cjalnej walne zgromadzenie mo˝e
podjàç uchwa∏´ o przekazaniu Êrod-
ków okreÊlonych w ust. 1 na rzecz or-
ganizacji pozarzàdowych, realizujà-
cych zadania okreÊlone ustawà z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po-
˝ytku publicznego i o wolontariacie,
w∏aÊciwego zwiàzku rewizyjnego spó∏-
dzielni socjalnych, lub innych spó∏-
dzielni socjalnych.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o ra-
chunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên.
zm.2)) w art. 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osób fizycznych, spó∏ek cywilnych osób fizycz-
nych, spó∏ek jawnych osób fizycznych, spó∏ek
partnerskich oraz spó∏dzielni socjalnych, je˝eli
ich przychody netto ze sprzeda˝y towarów, pro-
duktów i operacji finansowych za poprzedni rok
obrotowy wynios∏y co najmniej równowartoÊç
w walucie polskiej 1 200 000 euro,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên.
zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zatrudnieniu wspieranym — oznacza to udzie-
lanie wsparcia o charakterze doradczym
i finansowym osobie, o której mowa w art. 1,
w utrzymaniu aktywnoÊci zawodowej umo˝li-
wiajàcej podj´cie zatrudnienia, prac spo∏ecz-
nie u˝ytecznych w rozumieniu przepisów

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546
i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184,
poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144,
poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223,
poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77, poz. 649.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 164,
poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
z 2007 r. Nr 115, poz. 793 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
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o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, za∏o˝enie lub przystàpienie do spó∏-
dzielni socjalnej lub podj´cie dzia∏alnoÊci gos-
podarczej;”;

2) w art. 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dotacji pochodzàcej z dochodów w∏asnych
gminy, w tym przeznaczonych na realizacj´
gminnego programu profilaktyki i rozwiàzy-
wania problemów alkoholowych;”,

b) w ust. 2 uchyla si´ pkt 2,

c) uchyla si´ ust. 7;

3) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakoƒczenie realizacji programu nast´puje
w okresie do 6 miesi´cy po dniu, w którym
uczestnik obj´ty programem podjà∏ zatrud-
nienie lub innà prac´ zarobkowà w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, za∏o˝y∏ lub przystàpi∏ 
do spó∏dzielni socjalnej lub podjà∏ dzia∏al-
noÊç gospodarczà, albo w dniu, w którym
up∏ynà∏ okres uczestnictwa w zaj´ciach w Cen-
trum, o którym mowa w art. 15. W trakcie 
realizacji programu bez uczestnictwa w Cen-
trum Êwiadczenie integracyjne nie przys∏u-
guje.”;

4) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Okres uczestnictwa w zaj´ciach w Centrum
mo˝e trwaç do 11 miesi´cy. Je˝eli analiza sta-
nu realizacji programu uzasadnia potrzeb´
przed∏u˝enia okresu uczestnictwa w zaj´ciach
w Centrum, tak˝e w przypadku tworzenia spó∏-
dzielni socjalnej lub podj´cia dzia∏alnoÊci gos-
podarczej przez uczestnika zaj´ç w Centrum,
kierownik Centrum, na wniosek lub po zasi´g-
ni´ciu opinii pracownika socjalnego Centrum,
mo˝e przed∏u˝yç okres uczestnictwa w zaj´-
ciach do 6 miesi´cy.”;

5) w rozdziale 6 dodaje si´ art. 15b w brzmieniu:

„Art. 15b. 1. Zatrudnienie wspierane mo˝e byç re-
alizowane w formie:

1) prac spo∏ecznie u˝ytecznych na za-
sadach okreÊlonych w przepisach
o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy;

2) skierowania do pracy na zasadach
okreÊlonych w art. 16;

3) rzecznictwa, poradnictwa zawodo-
wego, psychologicznego i spo∏ecz-
nego dla osób realizujàcych prace
spo∏ecznie u˝yteczne w rozumie-
niu przepisów o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy,
podejmujàcych zatrudnienie, dzia-
∏alnoÊç gospodarczà, zak∏adajà-
cych lub przyst´pujàcych do spó∏-
dzielni socjalnej.

2. Zatrudnienie wspierane realizowane
jest w ramach indywidualnego pro-
gramu zatrudnienia socjalnego lub
kontraktu socjalnego, o którym mowa
w przepisach o pomocy spo∏ecznej.”;

6) uchyla si´ art. 17.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 29 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zamawiajàcy mo˝e okreÊliç w opisie przed-
miotu zamówienia wymagania zwiàzane z re-
alizacjà zamówienia, dotyczàce:

1) zatrudnienia osób:

a) bezrobotnych lub m∏odocianych w celu
przygotowania zawodowego, o których
mowa w przepisach o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy,

b) niepe∏nosprawnych, o których mowa
w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe∏nosprawnych,

c) innych ni˝ okreÊlone w lit. a lub b, o któ-
rych mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym 

— lub we w∏aÊciwych przepisach paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego;

2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w ro-
zumieniu przepisów o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, w którym
wp∏aty pracodawców stanowiç b´dà co naj-
mniej czterokrotnoÊç najni˝szej wp∏aty okreÊ-
lonej w tych przepisach;

3) zwi´kszenia wp∏at pracodawców na rzecz
funduszu szkoleniowego, w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy, do wysokoÊci okreÊlonej
w pkt 2.”;

2) w art. 36 w ust. 2 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) je˝eli zamawiajàcy przewiduje wymagania,
o których mowa w art. 29 ust. 4, okreÊlenie
w szczególnoÊci:

a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4
pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia
tych osób, 

b) sposobu dokumentowania zatrudnienia
osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1,
lub utworzenia albo zwi´kszenia funduszu
szkoleniowego,

c) uprawnienia zamawiajàcego w zakresie kon-
troli spe∏niania przez wykonawc´ wymagaƒ,
o których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji
z tytu∏u niespe∏nienia tych wymagaƒ.”.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,
poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101
i Nr 65, poz. 545.
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Art. 5. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.5)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24 w ust. 1 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) centrom integracji spo∏ecznej.”;

2) w art. 43 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) uczestniczy w zaj´ciach w centrum integracji
spo∏ecznej lub indywidualnym programie inte-
gracji, o którym mowa w przepisach o pomo-
cy spo∏ecznej,”;

3) w art. 46 dodaje si´ ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warun-
ki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednora-
zowo Êrodków na podj´cie dzia∏alnoÊci na za-
sadach okreÊlonych dla spó∏dzielni socjal-
nych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz for-
my zabezpieczenia zwrotu Êrodków na podj´-
cie dzia∏alnoÊci na zasadach okreÊlonych dla
spó∏dzielni socjalnych, w przypadku niedotrzy-
mania warunków umowy dotyczàcej ich przy-
znania — majàc na wzgl´dzie zwi´kszenie mo-
bilnoÊci oraz poziomu zatrudnienia bezrobot-
nych, racjonalne gospodarowanie Êrodkami
Funduszu Pracy, a tak˝e koniecznoÊç zapew-
nienia zgodnoÊci udzielania pomocy z zasada-
mi przyznawania pomocy de minimis w przy-
padku pomocy przyznawanej bezrobotnemu
w postaci jednorazowej wyp∏aty Êrodków na
rozpocz´cie dzia∏alnoÊci na zasadach okreÊlo-
nych dla spó∏dzielni socjalnych.”;

4) w art. 50 w ust. 2 zdanie wst´pne otrzymuje
brzmienie:

„Bezrobotnym, o których mowa w art. 49, korzy-
stajàcym ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, po-
wiatowy urzàd pracy w okresie 6 miesi´cy od dnia
utraty prawa do zasi∏ku z powodu up∏ywu okresu
jego pobierania, a w przypadku bezrobotnych bez
prawa do zasi∏ku w okresie 6 miesi´cy od dnia re-
jestracji:”.

Art. 6. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy dokonajà zmian swoich sta-
tutów stosownie do przepisów niniejszej ustawy
i w trybie przewidzianym w tej ustawie. Zg∏oszenia do
rejestru tych zmian spó∏dzielnie dokonajà najpóêniej
w ciàgu 9 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów posta-
nowienia dotychczasowych statutów pozostajà w mo-
cy.

3. Spó∏dzielnie, o których mowa w ust. 1, nie uisz-
czajà op∏at sàdowych od wniosku o wpis zmian swo-
ich statutów do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz
nie uiszczajà op∏aty za og∏oszenie tego wpisu w Moni-
torze Sàdowym i Gospodarczym.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 17 ustawy wymienionej
w art. 3 zachowujà moc do dnia wejÊcia w ˝ycie no-
wych przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie art. 12 ust. 3d ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 9 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 69, poz. 595.




