
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 522)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH (Dz. U. Nr 94,

poz. 651)

Art. 4.
<1.> Spółdzielnię socjalną mogą założyć:

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 późn.
zm.),

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 późn. zm.),

3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

- posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
<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 pożytku
publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego.>

Art. 5.
[1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć.]
<1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli

założycielami są osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.>
2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków,

z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub

spółdzielni niewidomych, może liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.
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[4. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby, o których mowa w art. 4, także
posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.]

<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.>

5. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w art. 4,
jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których
nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni.

[6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie może być większa niż 20 % ogólnej liczby
członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez
okres 3 miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej w stan
likwidacji.

7. O ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą
nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem
jest działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy. W takim
przypadku art. 182 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie
stosuje się.]

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

7. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w
rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy -
Prawo spółdzielcze nie stosuje się.>

<Art. 5a.
1. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje 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 sześciu miesięcy od dnia zarejestrowania się tej spółdzielni socjalnej.

2. Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po 12 miesiącach
nieprzerwanego zatrudnienia w spółdzielni socjalnej, mają prawo do uzyskania
członkostwa w spółdzielni socjalnej.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mogą również rozpocząć samodzielną działalność w
formie spółdzielni socjalnej, działalności gospodarczej lub podjąć zatrudnienie. W
tym przypadku spółdzielnia 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 umowy 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 formie użyczenia lub prawa
użytkowania.

5. Wkład organizacji pozarządowych lub jednostek samorządu terytorialnego może
polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także
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na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na
wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek
samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spółdzielnia socjalna założona przez
jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe może udzielić
poręczenia pożyczek, kredytów lub zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji
lub środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni
socjalnej.>

Art. 6.
1. Do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego dołącza się:

1) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby
bezrobotnej;

[2) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć
spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 pkt 2, lub]

<2) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć
spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub >

3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej założyć spółdzielnię
socjalną[.]<;>

<4) uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego lub
organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, w przypadku gdy
organem założycielskim jest organizacja pozarządowa lub jednostka samorządu
terytorialnego.>

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzory zaświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie
ich ujednolicenie oraz przydatność dla postępowania przed sądem rejestrowym.

[3. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do
Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uiszcza opłaty za ogłoszenie tego wpisu w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.]

<3. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni
do Krajowego Rejestru Sądowego, a także od wniosków o zmiany w tym wpisie oraz
nie uiszcza opłaty za ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.>

Art. 7.
1. W spółdzielni socjalnej wybiera się radę nadzorczą.
[2. W spółdzielni socjalnej, w której liczba członków nie przekracza piętnastu, nie wybiera

się rady nadzorczej, a jej zadania wykonuje walne zgromadzenie. W takim przypadku
prawo kontroli działalności spółdzielni socjalnej przysługuje każdemu członkowi.]

<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.>
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Art. 8.
1. Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie

społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3, nie
jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i może być
prowadzona jako statutowa działalność odpłatna.

[2. Do statutowej działalności odpłatnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]

<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 pożytku publicznego
i o wolontariacie.>

Art. 12.
[1. Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się na podstawie

spółdzielczej umowy o pracę.]
<1. Stosunek pracy między spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się na

podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201
ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze. Przepis art. 185 ustawy
wymienionej w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio.>

<1a. Spółdzielnia socjalna może zatrudniać pracowników niebędących 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 członków spółdzielni i osób zatrudnionych w
spółdzielni socjalnej.>

2. Prawo do wynagrodzenia przysługujące członkowi spółdzielni socjalnej nie obejmuje
prawa do udziału w nadwyżce bilansowej.

[3. Przepisy art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym stosuje się
również do osób, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 4, z wyjątkiem osób, które nabyły
członkostwo w spółdzielni socjalnej w trybie art. 29.]

<3a. W stosunku do osób wymienionych w art. 4 ust. 1, zatrudnionych na zasadach, o
których mowa w ust. 1, część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od
zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część
kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej
między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią może podlegać
finansowaniu 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 wynagrodzenia.

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

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
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zwrotu opłaconych składek, uwzględniający rodzaj niezbędnej dokumentacji, jaką
należy dołączyć do wniosku oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania
wsparcia z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.>

[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 rozporządzeniem 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. 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 publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

3. 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. 3.]

<Art. 15.
1. Działalność spółdzielni socjalnej może zostać wsparta ze środków budżetu państwa

lub środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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 terytorialnego lub w ramach programu ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia 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 mowa 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
stosowania 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 publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z
2008 r. Nr 93, poz. 585).

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;
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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;

4) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub działające 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 realizację
zadań, o których mowa w art. 8, nie stanowi pomocy publicznej, z tym że kwota
wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania
spółdzielni socjalnej, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności
gospodarczej.

7. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, może być współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.>

Art. 18.
Spółdzielnia socjalna przechodzi w stan likwidacji w przypadkach określonych w art. 113 § 1
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, a ponadto w przypadku:

1) zaprzestania używania w nazwie oznaczenia "Spółdzielnia Socjalna";
[2) zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu lub zwiększenia powyżej

pięćdziesięciu, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3;]
<2) zmniejszenia się liczby członków poniżej pięciu w przypadku osób fizycznych i

dwóch w przypadku osób prawnych lub zwiększenia powyżej pięćdziesięciu, z
zastrzeżeniem art. 5 ust. 3;>

3) przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 5 ust. 6;
4) naruszenia zasad podziału nadwyżki bilansowej określonych w art. 10[.]<;>
<5) niespełnienia warunku określonego w art. 5a ust. 1.>

[Art. 19.
W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej środki pozostające po spłaceniu zobowiązań,
złożeniu do depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne
i po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się między jej członków,
jednak nie więcej niż 20 % środków, w pozostałej części przekazuje się na Fundusz Pracy.]

<Art. 19.
1. W przypadku likwidacji spółdzielni socjalnej, której powstanie zostało sfinansowane

ze środków publicznych, środki pozostające po spłaceniu zobowiązań, złożeniu do
depozytu stosownych sum zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne i
po wydzieleniu kwot przeznaczonych na wypłaty udziałów, dzieli się między jej
członków, jednak nie więcej niż 20% środków, w pozostałej 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 określonych w ust. 1 na rzecz organizacji
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pozarządowych, realizujących zadania określone ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, właściwego związku
rewizyjnego spółdzielni socjalnych, lub innych spółdzielni socjalnych.>

USTAWA z dnia 29 września 1994 r. O RACHUNKOWOŚCI (Dz. U. 2002 r. Nr 76, poz.

694, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust.

3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz
spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem
Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

[2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych
oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej
równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,]

<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 finansowych za poprzedni
rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000
euro,>

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów
o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,
przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość
przychodów,

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych,
powiatowych i wojewódzkich:

a) jednostek budżetowych,
b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
c) zakładów budżetowych,
d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej,

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o
których mowa w pkt 1 i 2,

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań
zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
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terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym
dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz
spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od
początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów,
produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość
w walucie polskiej 1.200.000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed
rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu
skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy
wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM (Dz. U. Nr 122,

poz. 1143, z późn. zm.)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)  dotacji - oznacza to dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);

2)  organizacjach pozarządowych - oznacza to organizacje pozarządowe w rozumieniu
przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz
osób, o których mowa w art. 1;

3) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski";

4) reintegracji społecznej - oznacza to działania, w tym również o charakterze
samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby
uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej, klubie integracji
społecznej lub zatrudnionej u pracodawcy, umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu;

5) reintegracji zawodowej - oznacza to działania mające na celu odbudowanie i
podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej i
klubie integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku
pracy;



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

6) świadczeniu integracyjnym - oznacza to świadczenie pieniężne wypłacane
uczestnikowi centrum integracji społecznej w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego;

7) uczestniku - oznacza to osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji
społecznej w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;

[8) zatrudnieniu wspieranym - oznacza to udzielanie pomocy osobie, o której mowa w
art. 1, w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub podjęciu działalności
gospodarczej;]

<8) zatrudnieniu wspieranym - oznacza to udzielanie wsparcia o charakterze
doradczym i finansowym osobie, o której mowa w art. 1, w utrzymaniu
aktywności zawodowej umożliwiającej podjęcie zatrudnienia, prac społecznie
użytecznych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub
działalności gospodarczej;>

9)  zasiłku dla bezrobotnych - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych, o którym mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

Art. 10.
1. Działalność Centrum jest finansowana z:

[1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, przeznaczonych na realizację
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;]

<1) dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, w tym przeznaczonych na
realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych;>

2) dochodów uzyskiwanych z działalności, o której mowa w art. 9;
3)  środków z Unii Europejskiej.

2.  W przypadku Centrum utworzonego przez organizację pozarządową działalność Centrum
może być ponadto finansowana z:

1) zasobów instytucji tworzącej pochodzących ze zbiórek, darowizn lub innych źródeł;
[2) innych dochodów własnych gminy niż określone w ust. 1 pkt 1.]

3.  (uchylony).
4.  Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest

organizacja pozarządowa, jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej uchwałą rady
gminy oraz liczby uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych
w Centrum i liczby pracowników Centrum, według stanu na koniec miesiąca, i
wypłacana co miesiąc, przez okres działalności Centrum, w terminie do 10. dnia miesiąca
następującego po miesiącu, za który została przyznana dotacja. Kwota dotacji nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działalności Centrum,
pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której mowa w art. 9.

5.  Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy instytucją tworzącą jest
wójt, burmistrz i prezydent miasta, jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji
reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz liczby
uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej prowadzonych w Centrum i liczby
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pracowników Centrum, pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności, o której
mowa w art. 9, i określana corocznie przez radę gminy.

6. Środki finansowe na działalność Centrum są przeznaczane na:
1)  wypłatę uczestnikom zajęć w Centrum świadczeń integracyjnych, o których mowa

w art. 15, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, o której mowa w art. 15a;
2) zakup materiałów, energii, usług niezbędnych do działalności Centrum;
3) najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum;
4) podatki opłacane przez Centrum;
5) wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń;
6) realizację reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędną obsługę działalności

Centrum w tym zakresie;
7) szkolenia pracowników Centrum związane z działalnością Centrum;
8) posiłki dla uczestników;
9) wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum;

10) inne wydatki związane z działalnością Centrum.
[7. Centrum może otrzymać dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy i Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programów specjalnych
zmierzających do reintegracji zawodowej i społecznej, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.]

Art. 13.
1. Program, o którym mowa w art. 12 ust. 4, opracowuje pracownik socjalny Centrum.
2. Program powinien określać w szczególności:

1) zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej;
2) rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy oraz metody

ich ćwiczenia;
3) osoby odpowiedzialne za realizację programu.

3. Program na wniosek każdej ze stron może ulec zmianie.
4. Zaprzestanie realizacji programu następuje w przypadku:

1)  uporczywego naruszania przez uczestnika postanowień programu,
uniemożliwiającego jego dalszą realizację;

2) trwałego opuszczenia przez uczestnika zajęć w Centrum;
3) oświadczenia uczestnika o odstąpieniu od realizacji programu.

4a.  W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, decyzję w sprawie zaprzestania
realizacji programu podejmuje kierownik Centrum.

4b.  Od decyzji kierownika Centrum, o której mowa w ust. 4a, uczestnikowi przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.

[5. 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, o którym mowa w art. 15.]
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<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 działalność gospodarczą, albo w dniu,
w którym upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w
art. 15. W trakcie realizacji programu bez uczestnictwa w Centrum świadczenie
integracyjne nie przysługuje.>

5a.  Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum kierownik Centrum wydaje
uczestnikowi zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności
nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.

6.  Realizacja programu jest warunkiem korzystania przez uczestnika ze świadczeń z
ubezpieczenia zdrowotnego, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz z innych świadczeń
określonych w niniejszej ustawie.

7.  Zadania, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 12 ust. 2 i art. 15 ust. 3, mogą być
realizowane także przez pracownika socjalnego zatrudnionego na podstawie umowy o
pracę w organizacji pozarządowej, która uzyskała zgodę wojewody właściwego dla
siedziby tej organizacji na wykonywanie tych zadań.

Art. 15.
1. Okres próbny w Centrum trwa 1 miesiąc. W okresie próbnym uczestnik otrzymuje

świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych.
2. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej, na

wniosek kierownika Centrum, kwalifikuje uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w
Centrum.

[3. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Jeżeli analiza
stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w
zajęciach w Centrum, kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii
pracownika socjalnego Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa o kolejne 6
miesięcy.]

<3. Okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy. Jeżeli
analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu
uczestnictwa w zajęciach w Centrum, także w przypadku tworzenia spółdzielni
socjalnej lub podjęcia działalności gospodarczej przez uczestnika zajęć w Centrum,
kierownik Centrum, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii pracownika socjalnego
Centrum, może przedłużyć okres uczestnictwa w zajęciach do 6 miesięcy.>

4.  W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na wniosek
uczestnika, kierownik Centrum przyznaje świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku
dla bezrobotnych.

5. Świadczenie integracyjne jest wypłacane przez Centrum w okresach miesięcznych z dołu.
6. 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.
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6a.  W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, na wniosek
uczestnika, kierownik Centrum może przyznać do 4 dni wolnych od zajęć w Centrum, za
które przysługuje świadczenie integracyjne w pełnej wysokości.

7. 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.

7a.  W okresie uczestnictwa w zajęciach w Centrum, o którym mowa w ust. 3, 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 uczestniczenia
w zajęciach w Centrum świadczenie nie przysługuje.

8.  Na wniosek kierownika Centrum, zawierający kopię listy wypłaconych świadczeń
integracyjnych, starosta właściwy dla siedziby Centrum refunduje ze środków Funduszu
Pracy kwotę wypłaconych w poprzednim miesiącu świadczeń integracyjnych wraz ze
składkami na ubezpieczenia społeczne. Na wniosek kierownika Centrum starosta może
przekazać Centrum zaliczkę na wypłatę świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na
ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 6
Zatrudnienie wspierane

<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 pracy;

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 zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujących
zatrudnienie lub podejmujących działalność gospodarczą lub w formie
spółdzielni socjalnej;

2. Zatrudnienie wspierane realizowane jest w ramach indywidualnego programu
zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o
pomocy społecznej.>

[Art. 17.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2, w stosunku do osób zatrudnionych na

podstawie spółdzielczej umowy o pracę, będących uprzednio uczestnikami Centrum,
część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych
pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby
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spółdzielni a spółdzielnią może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy przez
okres 12 miesięcy od dnia zatrudnienia.

2. Zwrotu opłaconych składek, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta, w okresach
kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni, w terminie 30 dni od
dnia jego złożenia.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, oraz tryb dokonywania zwrotu
opłaconych składek, uwzględniający rodzaj niezbędnej dokumentacji, jaką należy
dołączyć do wniosku.]

USTAWA z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz.

U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Art. 29.
1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i
okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą
konkurencję.

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu
zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub
równoważny".

<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
zatrudnieniu socjalnym;

2) zatrudnienie co najmniej 10% osób zaliczonych do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, o których mowa w przepisach o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;

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

4) zatrudnienie przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych skierowanych przez
powiatowy urząd pracy.>



- 14 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

USTAWA z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I

INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 24.
1. Marszałek województwa lub starosta w ramach środków określonych w budżecie danego

samorządu mogą zlecić realizację usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 1:
1) jednostkom samorządu terytorialnego;
2) organizacjom pozarządowym statutowo zajmującym się problematyką rynku pracy;
3) związkom zawodowym;
4) organizacjom pracodawców;
5) instytucjom szkoleniowym;
6) agencjom zatrudnienia[.]<;>
<7) Centrum Integracji Społecznej.>

1a. Marszałek województwa lub starosta przy zlecaniu usług rynku pracy, o których mowa w
art. 35 ust. 1, zapewnia ich realizację zgodnie ze standardami usług rynku pracy.

2. Zlecanie wykonywania usług rynku pracy odbywa się po przeprowadzeniu otwartego
konkursu ofert lub przez zakup tych usług na zasadach i w trybie określonych w
przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Zlecanie realizacji usług rynku pracy nie może dotyczyć:
1) spraw podlegających rozstrzygnięciu w drodze decyzji administracyjnej;
2) wydatkowania i gospodarowania środkami Funduszu Pracy.

4. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w zakresie realizacji usług rynku pracy na
rzecz podmiotów określonych w ust. 1 pkt 1-4 na zasadach określonych w przepisach o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 46.
1.  Starosta z Funduszu Pracy może:

1) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w
wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości
przeciętnego wynagrodzenia;

2) przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z
podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak
niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność
jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość
przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego
wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego
przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni
socjalnej po jej założeniu.
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2.  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który otrzymał refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest
obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na
utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym
wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne
warunki umowy o refundację.

3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana
dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność
gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy
albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3, dochodzenie
roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego.

5. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowana na
dzień zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą lub
bezrobotnym.

6.  Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na

podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie

działalności gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy
dotyczącej 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
refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego oraz w przypadku pomocy przyznawanej bezrobotnemu w postaci
jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub refundacji
kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia takiej
działalności.

<6a. Minister właściwy do spraw pracy 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 spółdzielni socjalnych, w przypadku niedotrzymania
warunków umowy dotyczącej 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 pomocy
przyznawanej bezrobotnemu w postaci jednorazowej wypłaty środków na
rozpoczęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.>
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Art. 50.
1. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 1, 3 i 6, powiatowy urząd pracy w okresie do

6 miesięcy od dnia rejestracji powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych lub
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

2. [Bezrobotnym, o których mowa w art. 49, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,
powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu
upływu okresu jego pobierania:] <Bezrobotnym, o których mowa w art. 49,
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6
miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
a w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia
rejestracji:>

1) powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia,
stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych, robót publicznych lub

2) na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w
kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym
programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym
mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek
pomocy społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach
wobec bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu.


