
                                   Druk nr 1751
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 VI kadencja 

 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI GOSPODARKI ORAZ KOMISJI POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY 

 
o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 
1136). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu - po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 14 października 2008 r. powyższy 
projekt ustawy do Komisji Gospodarki oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny do 
pierwszego czytania. 

Komisje: Gospodarki oraz Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu 
pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 5 
listopada, 2 i 3 grudnia 2008 r. oraz 4 marca 2009 r. 

wnoszą: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Warszawa, dnia 4 marca 2009 r. 
 
 

Przewodniczący Komisji 
Gospodarki 

 
 

/-/  Wojciech  Jasiński 

Przewodniczący Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny 

 
 

/-/  Sławomir  Piechota 
 
 

Sprawozdawca 
 
 

/-/  Tadeusz Tomaszewski 
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Projekt 

 

USTAWA  

z dnia …………....... 2009 r. 

 

o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych  

oraz o zmianie niektórych innych ustaw1) 
 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 
651) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 
brzmieniu: 

„2. Spółdzielnię socjalną mogą założyć także: 

1) inne osoby niż wskazane w ust. 1, o ile liczba tych osób nie stanowi 
więcej niż 50% ogólnej liczby założycieli; 

2) organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorial-
nego.”; 

2) w art. 5:  

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, 
jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i dwóch, jeżeli założycielami są 
osoby prawne.”,  

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby, o których 
mowa w art. 4 ust. 1, w tym osoby posiadające ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych. ”, 

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie może być większa niż 50% 
ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limi-
tu, trwające nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy, stanowi podstawę do 
postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji.  

7. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarzą-
dowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o 

                                                 
1) Niniejsza ustawą zmienia się: ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawę z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamó-
wień publicznych oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.  
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wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego. W takim przy-
padku art. 182 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.”; 

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. 1. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organiza-
cje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego, są one 
zobowiązane do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu 
osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w terminie sze-
ściu miesięcy od dnia zarejestrowania się tej spółdzielni socjalnej. 

2. Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po 12 mie-
siącach nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, ma-
ją prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni socjalnej. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mogą również rozpocząć samo-
dzielną działalność w formie spółdzielni socjalnej, działalności 
gospodarczej lub podjąć zatrudnienie. W tym przypadku spół-
dzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnienia na ich miejsce takiej 
samej liczby osób spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1, w 
terminie trzech miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umo-
wy o pracę z odchodzącym pracownikiem. Art. 5 ust. 6 stosuje się 
odpowiednio. 

4. Przekazanie wkładu przez organizację pozarządową lub jednostkę 
samorządu terytorialnego może nastąpić w szczególności w for-
mie użyczenia lub prawa użytkowania. 

5. Wkład organizacji pozarządowych lub jednostek samorządu tery-
torialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własno-
ści rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świad-
czeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykony-
waniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek 
samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia socjalna za-
łożona przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje 
pozarządowe może udzielić poręczenia pożyczek, kredytów lub 
zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na 
podjęcie działalności gospodarczej lub założenia spółdzielni so-
cjalnej.”; 

4) w art. 6: 

a) w ust. 1: 

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzają-
ce założyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w 
art. 4 ust. 1 pkt 2, lub”, 

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego 
lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, 
w przypadku gdy organem założycielskim jest organizacja poza-
rządowa lub jednostka samorządu terytorialnego.”,  
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej 
spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a także wniosków o 
zmiany w tym wpisie oraz nie uiszcza opłaty za ogłoszenie tych wpi-
sów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”; 

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

„2. W spółdzielni socjalnej, w której liczba członków nie przekracza piętnastu, 
nie wybiera się rady nadzorczej chyba, że statut stanowi inaczej. W takim 
przypadku kompetencje rady wykonuje walne zgromadzenie członków.”; 

6) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie  

„2. Do statutowej działalności odpłatnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 
oraz art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie.”;  

7) w art. 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie. 

„1. Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje 
się na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określo-
nych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdziel-
cze. Przepis art. 185 ustawy wymienionej w zdaniu pierwszym stosuje 
się odpowiednio.”,  

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników nie będących 
członkami spółdzielni, z tym że łączna liczba osób, o których mowa w 
art. 4 ust. 1, nie może być niższa niż 50% w stosunku do ogółu człon-
ków spółdzielni i osób zatrudnionych w spółdzielni socjalnej.”, 

c) uchyla się ust. 3,  

d) po ust. 3 dodaje się 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, część wynagrodzenia odpowiadają-
ca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, ren-
towe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpo-
wiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe 
za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą wła-
ściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią może podlegać finanso-
waniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 
miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 
12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości 
składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagro-
dzenia.  

3b. Zwrotu opłaconych składek, o których mowa w ust. 3a, dokonuje staro-
sta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku 
spółdzielni, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. 



Liczba stron : 4          Data : 2009-03-11                Nazwa pliku : 1099-01A 

VI kadencja/druk nr 1136 

 

4

3c. Na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni starosta może 
przekazać co miesiąc zaliczkę na opłacanie składek, o których mowa w 
ust. 3a. 

3d. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w 
drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3a, oraz 
tryb dokonywania zwrotu opłaconych składek, uwzględniający rodzaj 
niezbędnej dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku oraz ko-
nieczność zapewnienia zgodności udzielania wsparcia z warunkami do-
puszczalności pomocy de minimis.”; 

8) art. 15 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 15. 1. Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków 
budżetu państwa lub środków budżetu jednostki samorządu tery-
torialnego, w szczególności poprzez: 

1) dotacje; 

2) pożyczki; 

3) poręczenia, o których mowa w art. 5a ust. 6; 

4) usługi lub doradztwo w zakresie finansowym, księgowym, 
ekonomicznym, prawnym i marketingowym; 

5) zrefundowanie kosztów lustracji.  

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest, w drodze 
uchwały, przez właściwe organy jednostek samorządu terytorial-
nego lub w ramach programu ministra właściwego do spraw za-
bezpieczenia społecznego określonego w przepisach o pomocy 
społecznej, na cele związane z rozwojem spółdzielni socjalnych. 

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, oraz wsparcie, o którym mo-
wa w art. 5a ust. 4-6, w art. 6 ust. 3 i art. 12 ust. 3a, jest udzielane 
jako pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowa-
nia art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 
379/5 z 28.12.2006). 

4. Zaświadczenie o udzieleniu wsparcia, o którym mowa w ust. 1, 
wydaje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404). 

5. Zaświadczenie o udzieleniu wsparcia wydają: 

1) sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce dokonania 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego - 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 samorządu terytorialnego właściwej ze 
względu na miejsce udzielenia pomocy, w przypadkach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5 oraz w art. 5a ust. 4-6; 
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4) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub 
działające na jego zlecenie podmioty, w przypadkach, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 5. 

6. Wsparcie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, przezna-
czone na realizację zadań, o których mowa w art. 8, nie stanowi 
pomocy publicznej, z tym że kwota wsparcia nie może przekro-
czyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania spół-
dzielni socjalnej pomniejszonej o przychód uzyskany z działalno-
ści gospodarczej. 

7. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, może być współfi-
nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”; 

9) w art. 18:  

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) zmniejszenia się liczy członków poniżej pięciu w przypadku osób fi-
zycznych i dwóch w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powy-
żej pięćdziesięciu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3;”,  

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) niespełnienia warunku określonego w art. 5a ust. 1.”;  

10) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 19. 1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zo-
stało sfinansowane ze środków publicznych, środki pozostające 
po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do depozytu stosownych sum 
zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i po wy-
dzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się 
między jej członków, jednak nie więcej niż 20% środków, w po-
zostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy. 

2. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, która nie korzystała 
ze środków Funduszu Pracy, środki określone w ust. 1, dzieli się 
w całości pomiędzy jej członków.  

3. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej walne zgromadzenie 
członków może podjąć uchwałę o przekazaniu środków określo-
nych w ust. 1 na rzecz organizacji pozarządowych realizujących 
zadania określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych spółdzielni 
socjalnych.”.  

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz. 
694, z późn. zm.2)) w art. 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 

694, 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. 1435, 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 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540. 
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„2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych 
osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli 
ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finan-
sowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 
w walucie polskiej 1 200 000 euro.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 
1143, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) zatrudnieniu wspieranym - oznacza to udzielanie wsparcia o charakte-
rze doradczym i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzy-
maniu aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, 
prac społecznie użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, podjęcia działalności w formie 
spółdzielni socjalnej lub działalności gospodarczej;”; 

2) w art. 10: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przez-
naczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych;”, 

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2, 

c) uchyla się ust. 7; 

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

„5. Zakończenie realizacji programu następuje w okresie do 6 miesięcy po dniu, 
w którym uczestnik objęty programem podjął zatrudnienie lub inną pracę 
zarobkową w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, podjął działalność w formie spółdzielni socjalnej lub działal-
ności gospodarczej, albo w dniu, w którym upłynął okres uczestnictwa w 
zajęciach w Centrum, o którym mowa w art. 15. W trakcie realizacji pro-
gramu bez uczestnictwa w Centrum świadczenie integracyjne nie przysługu-
je.”; 

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

„3. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Je-
żeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okre-
su uczestnictwa w zajęciach w Centrum, także w przypadku tworzenia spół-
dzielni socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej przez uczestnika za-
jęć w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii 
pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa w 
zajęciach do 6 miesięcy.”; 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99, poz. 

1001, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.  
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5) w rozdziale 6 dodaje się art. 15b w brzmieniu: 

„Art. 15b. 1. Zatrudnienie wspierane może być realizowane w formie: 

1) prac społecznie użytecznych na zasadach określonych w 
przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy; 

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

3) wsparcia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, 
psychologicznego i społecznego dla osób realizujących prace 
społecznie użyteczne w rozumieniu przepisów o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujących zatrud-
nienie lub podejmujących działalność gospodarczą lub w 
formie spółdzielni socjalnej; 

2. Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualne-
go programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o 
którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.”; 

6) uchyla się art. 17. 

 

Art. 4. 
W ustawie z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w art. 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 „4. Przedmiot zamówienia może określać również oczekiwany sposób realizacji 
zamówienia uwzględniający kwestie społeczne, w tym:  

1) zatrudnianie co najmniej 50% osób, o których mowa w przepisach o za-
trudnieniu socjalnym; 

2) zatrudnienie co najmniej 10% osób zaliczonych do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o których mowa w przepi-
sach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pełnosprawnych; 

3) wdrożenie funduszu szkoleniowego i planu szkoleń dla pracowników 
na rzecz podnoszenia kwalifikacji w wymiarze finansowym przekracza-
jącym czterokrotność minimalnej normy określonej w przepisach o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”. 

 

Art. 5. 

W ustawie z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.4)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

                                                 
4).Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 

64, poz. 565, Nr 94, poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 
711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. 
Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1243, Nr 180, poz. 1280, 
Nr 191, poz. 1366 i Nr 192, poz. 1378. 
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1) w art. 24 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w 
brzmieniu: 

„7) Centrum Integracji Społecznej.”; 

2) w art. 46 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  

„6a. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo 
środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni 
socjalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz formy zabezpieczenia 
zwrotu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spół-
dzielni socjalnych, w przypadku niedotrzymania warunków umowy doty-
czącej ich przyznania - mając na względzie zwiększenie mobilności oraz 
poziomu zatrudnienia bezrobotnych, racjonalne gospodarowanie środkami 
Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania 
pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku pomo-
cy przyznawanej bezrobotnemu w postaci jednorazowej wypłaty środków 
na rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjal-
nych.”; 

3) w art. 50 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

 „Bezrobotnym, o których mowa w art. 49, korzystającym ze świadczeń po-
mocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utra-
ty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypad-
ku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia reje-
stracji:”. 

 

Art. 6. 

1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonają zmian 
swoich statutów stosownie do przepisów niniejszej ustawy i w trybie przewi-
dzianym w tej ustawie. Zgłoszenia do rejestru tych zmian spółdzielnie dokonają 
najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statu-
tów pozostają w mocy. 

3. Spółdzielnie, o których mowa w ust. 1, nie uiszczają opłat sądowych od wniosku 
o wpis zmian swoich statutów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uisz-
czają opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

Art. 7. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ustawy wymie-
nionej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 3d ustawy wymienionej w art. 1 w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 8 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
 



ffi
URZĄD

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ

KOMITETU TNTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STA]VU
Mikołaj Dowgielewici
Min.MDtiffi i2o09tDP_ar

Wa.sza*u.-8 marca 2009 r.

Pan
Sławomir Piechota
Przewodniczący
Komisji PoliĘvki Społeczn ej
i Rodziny
Sejm
Rzeczvpospolitej polskiej

opinia do Sprawozdania Komisji Gospodarki oraz Komisji PoliĘki Społecznej i
Rodziny o komisyjnym projekcie ustctwy o ztnianie ustaluy o spółtlzielniaclt socjall,:gh
orilz o zmicnie niektórych innyclt ustaus (tlruk nr I136), rvyrażona na poclstawie ari. l ptt
2 łv rwiązku art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia t996 r.
o Komitecie Integracji Europejskiei (Dz. u. nr 106, poz. 194) oraz art. 12 ust.'ł Regulaminu Sejmu: pYZeZ Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Mikołaja
Dowgielervicza.

Sz anov, łl1, P ąni e P rz ew o tln i c : ąc),,

W związku z przedłozonl'm Sprarvozdaniem Komisji Gospodarki oraz Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 1751), pozwalam sobie wyrazić następującąopinię:

Projekt tlst(t||.'v o :tltiunie LłSta\||y łl 'spólclzieIniach socjalnl,ch oru: o :mittt.tie niekttjrycll
inn-vch rtsrutrljest zgodnv prawem Unii Europejskiej.

Z potra:anio, 
,,/

Do wiadomości:
Pani Jolanta Fedak
\'Iinister Pracv i Polityki Społecznej
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