651
USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spó∏dzielniach socjalnych1)
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady zak∏adania, prowadzenia dzia∏alnoÊci, ∏àczenia oraz likwidacji spó∏dzielni socjalnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie do spó∏dzielni socjalnej stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dziel———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze, ustaw´ z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, ustaw´ z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

cze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1024).
Art. 2. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏dzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsi´biorstwa
w oparciu o osobistà prac´ cz∏onków.
2. Spó∏dzielnia socjalna dzia∏a na rzecz:
1) spo∏ecznej reintegracji jej cz∏onków, przez co nale˝y rozumieç dzia∏ania majàce na celu odbudowanie i podtrzymanie umiej´tnoÊci uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej i pe∏nienia ról
spo∏ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej cz∏onków, przez co nale˝y rozumieç dzia∏ania majàce na celu odbudo-
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wanie i podtrzymanie zdolnoÊci do samodzielnego Êwiadczenia pracy na rynku pracy
— a dzia∏ania te nie sà wykonywane w ramach prowadzonej przez spó∏dzielni´ socjalnà dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç spo∏ecznà i oÊwiatowo-kulturalnà na rzecz swoich cz∏onków oraz ich Êrodowiska lokalnego, a tak˝e
dzia∏alnoÊç spo∏ecznie u˝ytecznà w sferze zadaƒ publicznych okreÊlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.2)).
Art. 3. Nazwa spó∏dzielni zawiera oznaczenie
„Spó∏dzielnia Socjalna”.
Art. 4. Spó∏dzielni´ socjalnà mogà za∏o˝yç:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z póên. zm.3)),
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3. Spó∏dzielnia socjalna, która powsta∏a w wyniku
przekszta∏cenia spó∏dzielni inwalidów lub spó∏dzielni
niewidomych, mo˝e liczyç wi´cej ni˝ pi´çdziesi´ciu
cz∏onków.
4. Cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej mogà nabyç osoby, o których mowa w art. 4, tak˝e posiadajàce ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
5. Cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej mogà nabyç tak˝e inne osoby ni˝ wskazane w art. 4, je˝eli ich
praca na rzecz spó∏dzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadajà pozostali
cz∏onkowie tej spó∏dzielni.
6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie mo˝e
byç wi´ksza ni˝ 20 % ogólnej liczby cz∏onków spó∏dzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwajàce
nieprzerwanie przez okres 3 miesi´cy, stanowi podstaw´ do postawienia spó∏dzielni socjalnej w stan likwidacji.

3) osoby niepe∏nosprawne, w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.5))

7. O ile statut spó∏dzielni nie stanowi inaczej, cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej mogà nabyç organizacje pozarzàdowe w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz gminne
osoby prawne, których statutowym zadaniem jest
dzia∏anie na rzecz reintegracji spo∏ecznej i zawodowej
mieszkaƒców gminy. W takim przypadku art. 182 § 1
ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze nie stosuje si´.

— posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.

Art. 6. 1. Do wniosku o wpis spó∏dzielni socjalnej
do Krajowego Rejestru Sàdowego do∏àcza si´:

Art. 5. 1. Liczba za∏o˝ycieli spó∏dzielni socjalnej nie
mo˝e byç mniejsza ni˝ pi´ç.

1) zaÊwiadczenie powiatowego urz´du pracy potwierdzajàce posiadanie statusu osoby bezrobotnej;

2. Spó∏dzielnia socjalna liczy nie mniej ni˝ pi´ciu
i nie wi´cej ni˝ pi´çdziesi´ciu cz∏onków, z zastrze˝eniem ust. 3.
———————

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

2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1—4, 6
i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên. zm.4)),

2)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104.
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462
i Nr 267, poz. 2257.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001
i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132,
poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167,
poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 440.

3) orzeczenie o stopniu niepe∏nosprawnoÊci osoby
zamierzajàcej za∏o˝yç spó∏dzielni´ socjalnà.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory zaÊwiadczeƒ, o których mowa w ust. 1 pkt 2, majàc na
wzgl´dzie ich ujednolicenie oraz przydatnoÊç dla post´powania przed sàdem rejestrowym.
3. Spó∏dzielnia socjalna nie uiszcza op∏aty sàdowej od wniosku o wpis tej spó∏dzielni do Krajowego
Rejestru Sàdowego oraz nie uiszcza op∏aty za og∏oszenie tego wpisu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.
Art. 7. 1. W spó∏dzielni socjalnej wybiera si´ rad´
nadzorczà.
2. W spó∏dzielni socjalnej, w której liczba cz∏onków
nie przekracza pi´tnastu, nie wybiera si´ rady nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zgromadzenie.
W takim przypadku prawo kontroli dzia∏alnoÊci spó∏dzielni socjalnej przys∏uguje ka˝demu cz∏onkowi.
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Art. 8. 1. Statutowa dzia∏alnoÊç spó∏dzielni socjalnej w cz´Êci obejmujàcej dzia∏alnoÊç w zakresie spo∏ecznej i zawodowej reintegracji oraz dzia∏alnoÊç,
o której mowa w art. 2 ust. 3, nie jest dzia∏alnoÊcià gospodarczà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póên. zm.6)) i mo˝e byç prowadzona jako statutowa dzia∏alnoÊç odp∏atna.
2. Do statutowej dzia∏alnoÊci odp∏atnej stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie.
Art. 9. Prowadzenie przez spó∏dzielnie socjalne
statutowej dzia∏alnoÊci odp∏atnej wymaga rachunkowego wyodr´bnienia tych form dzia∏alnoÊci w stopniu
umo˝liwiajàcym okreÊlenie przychodów, kosztów
i wyników, z uwzgl´dnieniem przepisów o rachunkowoÊci.
Art. 10. 1. Nadwy˝ka bilansowa podlega podzia∏owi na podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia i jest
przeznaczana na:
1) zwi´kszenie funduszu zasobowego — nie mniej
ni˝ 40 %;
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 — nie mniej
ni˝ 40 %;
3) fundusz inwestycyjny.
2. Nadwy˝ka bilansowa nie mo˝e podlegaç podzia∏owi pomi´dzy cz∏onków spó∏dzielni socjalnej,
w szczególnoÊci nie mo˝e byç przeznaczona na zwi´kszenie funduszu udzia∏owego, jak równie˝ nie mo˝e
byç przeznaczona na oprocentowanie udzia∏ów.
Art. 11. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e tworzyç inne
fundusze w∏asne przewidziane w przepisach ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze lub
w statucie.
Art. 12. 1. Stosunek pracy mi´dzy spó∏dzielnià socjalnà a jej cz∏onkiem nawiàzuje si´ na podstawie
spó∏dzielczej umowy o prac´.
2. Prawo do wynagrodzenia przys∏ugujàce cz∏onkowi spó∏dzielni socjalnej nie obejmuje prawa do
udzia∏u w nadwy˝ce bilansowej.
3. Przepisy art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym stosuje si´ równie˝ do osób,
o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4, z wyjàtkiem
osób, które naby∏y cz∏onkostwo w spó∏dzielni socjalnej w trybie art. 29.
Art. 13. 1. Osoby skazane na kar´ ograniczenia
wolnoÊci mogà wykonywaç prac´ w spó∏dzielni socjalnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 czerwca
———————
6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.
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1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.7)).
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç
cz∏onkami spó∏dzielni socjalnej.
Art. 14. Wolontariusze mogà wykonywaç Êwiadczenia na rzecz spó∏dzielni socjalnej odpowiadajàce
Êwiadczeniu pracy, na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku
publicznego i o wolontariacie.
Art. 15. 1. Wsparcie, o którym mowa w art. 6 ust. 3,
art. 12 ust. 3 niniejszej ustawy, jest udzielane jako pomoc de minimis zgodnie z rozporzàdzeniem Komisji
(WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie
zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu
do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.
WE L 10 z 13.01.2001).
2. 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´powaniu
w sprawach dotyczàcych pomocy publicznej (Dz. U.
Nr 123, poz. 1291).
3. 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. 3.
Art. 16. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e ∏àczyç si´ wy∏àcznie z innà spó∏dzielnià socjalnà.
Art. 17. 1. Spó∏dzielnia socjalna mo˝e podzieliç si´
na podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia, podj´tej wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów.
2. W wyniku podzia∏u mogà byç utworzone wy∏àcznie spó∏dzielnie socjalne.
Art. 18. Spó∏dzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach okreÊlonych w art. 113 § 1
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo
spó∏dzielcze, a ponadto w przypadku:
1) zaprzestania u˝ywania w
„Spó∏dzielnia Socjalna”;

nazwie

oznaczenia

2) zmniejszenia si´ liczby cz∏onków poni˝ej pi´ciu lub
zwi´kszenia powy˝ej pi´çdziesi´ciu, z zastrze˝eniem art. 5 ust. 3;
———————
7)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061,
Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93,
poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243,
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479.
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3) przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 6;
4) naruszenia zasad podzia∏u nadwy˝ki bilansowej
okreÊlonych w art. 10.
Art. 19. W przypadku likwidacji spó∏dzielni socjalnej Êrodki pozostajàce po sp∏aceniu zobowiàzaƒ, z∏o˝eniu do depozytu stosownych sum zabezpieczajàcych nale˝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.
Art. 20. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do dnia 30 czerwca
2008 r. sprawozdanie z dzia∏ania ustawy za okres
od dnia jej wejÊcia w ˝ycie do dnia 31 grudnia 2007 r.
Art. 21. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. —
Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848,
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122,
poz. 1024) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Liczba za∏o˝ycieli spó∏dzielni nie mo˝e byç
mniejsza od dziesi´ciu, je˝eli za∏o˝ycielami
sà osoby fizyczne, i trzech, je˝eli za∏o˝ycielami sà osoby prawne. W spó∏dzielniach produkcji rolnej liczba za∏o˝ycieli — osób fizycznych nie mo˝e byç mniejsza od pi´ciu.”;
2) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Spó∏dzielnia liczy co najmniej dziesi´ciu
cz∏onków, a spó∏dzielnia produkcji rolnej co
najmniej pi´ciu cz∏onków, o ile statut nie wymaga liczby wi´kszej.”;
3) w cz´Êci I „Spó∏dzielnie”:
a) nazwa tytu∏u II otrzymuje brzmienie:
„Przepisy szczególne dla spó∏dzielni produkcji
rolnej, spó∏dzielni kó∏ek rolniczych i spó∏dzielni
pracy”,
b) w tytule II uchyla si´ dzia∏ V.
Art. 22. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654, z póên. zm.8)) w art. 17 w ust. 1
———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86,
poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110,
poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169,
poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230,
poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137,
poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217,
poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29,
poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121,
poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171,
poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684,
Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419
i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183,
poz. 1538.
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w pkt 42 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 43 w brzmieniu:
„43) dochody spó∏dzielni socjalnej wydatkowane
w roku podatkowym na cele, o których mowa
w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spó∏dzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94,
poz. 651), na zasadach okreÊlonych w tej ustawie, w cz´Êci niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.”.
Art. 23. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.9)) w art. 28 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Spó∏dzielnia socjalna, powsta∏a w wyniku przekszta∏cenia spó∏dzielni inwalidów lub spó∏dzielni
niewidomych majàcej status pracodawcy prowadzàcego zak∏ad pracy chronionej, uzyskuje
status pracodawcy prowadzàcego zak∏ad pracy
chronionej, je˝eli wystàpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesi´cy od daty wpisu tej spó∏dzielni do Krajowego Rejestru
Sàdowego.”.
Art. 24. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873, z póên. zm.10)) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W otwartym konkursie ofert, o którym mowa
w ust. 2, uczestniczà organizacje pozarzàdowe,
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, spó∏dzielnie
socjalne oraz jednostki organizacyjne podleg∏e
organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane.”.
Art. 25. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z póên.
zm.11)) w art. 16 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uczestnicy mogà podjàç wspólnà dzia∏alnoÊç gospodarczà w formie spó∏dzielni socjalnej na zasadach okreÊlonych w przepisach o spó∏dzielniach
socjalnych.”.
———————
9)

10)

11)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i
Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422,
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 440.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001 oraz z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.
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Art. 26. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.12)) w art. 106 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przychodami Funduszu Pracy sà równie˝ op∏aty,
wp∏aty, kary pieni´˝ne i grzywny, o których mowa
w art. 115 i art. 119—124, kary pieni´˝ne nak∏adane na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej,
a tak˝e Êrodki pieni´˝ne, przekazywane do Funduszu Pracy na podstawie art. 19 ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spó∏dzielniach socjalnych
(Dz. U. Nr 94, poz. 651).”.
Art. 27. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy i dzia∏ajàce na podstawie przepisów
cz´Êci I tytu∏u II dzia∏u V ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. — Prawo spó∏dzielcze dokonajà zmian swoich
statutów stosownie do wymagaƒ 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 ustawy.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostajà
w mocy.
3. Spó∏dzielnie, o których mowa w ust. 1, nie uiszczajà op∏at sàdowych od wniosku o wpis zmian swoich statutów do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz
nie uiszczajà op∏aty za og∏oszenie tego wpisu w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym.
Art. 28. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 203a § 7 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. —
Prawo spó∏dzielcze zachowujà moc do dnia wejÊcia
———————
12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462
i Nr 267, poz. 2257.

Poz. 651

w ˝ycie rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2
niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 29. 1. Spó∏dzielnia inwalidów lub spó∏dzielnia
niewidomych, która w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy posiada∏a osobowoÊç prawnà, mo˝e przekszta∏ciç si´ w spó∏dzielni´ socjalnà na podstawie
uchwa∏y walnego zgromadzenia o:
1) przekszta∏ceniu w spó∏dzielni´ socjalnà lub
2) wyodr´bnieniu cz´Êci spó∏dzielni i przekszta∏ceniu
tej cz´Êci w spó∏dzielni´ socjalnà.
2. Do przekszta∏cenia, o którym mowa:
1) w ust. 1 pkt 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
o ∏àczeniu si´ spó∏dzielni;
2) w ust. 1 pkt 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy
o podziale spó∏dzielni.
3. Spó∏dzielni socjalnej powsta∏ej w wyniku przekszta∏cenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przys∏ugujà wszystkie prawa i obowiàzki, które przys∏ugiwa∏y
przekszta∏canej spó∏dzielni inwalidów lub spó∏dzielni
niewidomych.
4. Spó∏dzielni socjalnej powsta∏ej w wyniku przekszta∏cenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przys∏ugujà wszystkie sk∏adniki majàtkowe oraz prawa i obowiàzki wynikajàce z planu podzia∏u spó∏dzielni inwalidów lub spó∏dzielni niewidomych, o którym mowa
w art. 111 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo
spó∏dzielcze.
Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

