
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r.

o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1272)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM (Dz. U. z 2011 r.

Nr 43, poz. 225)

Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dotacji - oznacza to dotację w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
<1a) absolwencie centrum integracji społecznej – oznacza to osobę, która będąc

uczestnikiem centrum integracji społecznej zakończyła zajęcia w centrum
integracji społecznej trwające nie krócej niż 6 miesięcy, otrzymała
zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a oraz jest w trakcie realizacji
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego;

1b) absolwencie klubu integracji społecznej – oznacza to osobę, która uczestnicząc w
klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada
ważne zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a;>

[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;]

<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, z wyłączeniem partii
politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, samorządów
zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie;>

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;
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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;

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 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, założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej lub podjęcie 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. 3.
1. Centrum integracji społecznej, zwane dalej "Centrum", realizuje reintegrację zawodową i

społeczną przez następujące usługi:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie

pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu
społecznemu;

2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez
możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność
gospodarczą;

4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi.

[2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego w formie:

a) jednostki budżetowej,
b) samorządowego zakładu budżetowego,

2) organizację pozarządową
- zwane dalej "instytucjami tworzącymi".]

<2. Centrum, na zasadach określonych w ustawie, może być tworzone przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego w formie:

a) jednostki budżetowej,
b) samorządowego zakładu budżetowego,

2) organizację pozarządową,
3) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr
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234, poz. 1536), z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych
Centrum mogą tworzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa
w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 146)

– zwane dalej „instytucjami tworzącymi”.>
3. (uchylony).
4. Centrum utworzone przez organizację pozarządową działa w formie jednostki

wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo w sposób zapewniający należytą identyfikację
pod względem organizacyjnym i finansowym, w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.

Art. 16.
1. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum, a w uzasadnionych przypadkach

także przed jego zakończeniem, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w
nich, na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego i uczestnika, a w
przypadku uczestnictwa w klubie integracji społecznej - na wniosek pracownika
socjalnego:

[1) powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika do pracy:
a) u pracodawcy,
b) w Centrum;]

<1) powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika lub uczestniczącego w
klubie integracji społecznej do pracy:

a) u pracodawcy,
b) w Centrum;>

[2) uczestnicy mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni
socjalnej na zasadach określonych w przepisach o spółdzielniach socjalnych.]

<1a. Absolwenci centrum integracji społecznej lub absolwenci klubu integracji
społecznej mogą podjąć wspólną działalność gospodarczą w formie spółdzielni
socjalnej na zasadach określonych w przepisach o spółdzielniach socjalnych.>

[2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie
umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum a pracodawcą, w
której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika przez okres
nie krótszy niż 12 miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego
tej osobie wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości
nieprzekraczającej:

1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w
pierwszych 3 miesiącach;

2) 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3
kolejnych miesiącach;

3) 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w
następnych 6 miesiącach.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika Centrum do
pracy w Centrum.]
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<2. Skierowanie do pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odbywa się na podstawie
umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby Centrum a pracodawcą, w
której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego uczestnika lub
uczestniczącego w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 12
miesięcy, a starosta do refundowania pracodawcy części wypłaconego tej osobie
wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości
nieprzekraczającej:

1) 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w
pierwszych 3 miesiącach;

2) 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3
kolejnych miesiącach;

3) 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w
następnych 6 miesiącach.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku skierowania uczestnika i
uczestniczącego w klubie integracji społecznej do pracy w Centrum.>

[4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjęciu działalności, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości 80%
udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, w wysokości
nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia.]

<4. Koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa w podjęciu działalności, o której
mowa w ust. 1a, mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości
80% udokumentowanych kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa, w
wysokości nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia.>

5. Refundacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje starosta ze środków Funduszu Pracy, w
okresach miesięcznych, na podstawie wniosku pracodawcy, w terminie 30 dni od dnia
jego złożenia.

5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera:
1) dane pracodawcy;
[2) dane skierowanego uczestnika;]
<2) dane skierowanego uczestnika lub uczestniczącego w klubie integracji

społecznej;>
3) wysokość i składniki wynagrodzenia;
4) wysokość refundacji.

5b. Refundacja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana 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. UE L 379 z 28.12.2006,
str. 5).

5c. Zaświadczenie o udzieleniu refundacji, o której mowa w ust. 2, wydaje starosta 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, z 2008 r. Nr 93, poz.
585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99).

[6. W przypadku podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują
uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.]



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<6. W przypadku podjęcia działalności, o której mowa w ust. 1a, przysługują
uprawnienia, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy.>

Art. 18.
[1. Gmina lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla

osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić klub integracji społecznej.]
<1. Gmina, organizacja pozarządowa oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2

pkt 3, prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w
art. 1, mogą prowadzić klub integracji społecznej. Klub integracji społecznej
prowadzony jest po dokonaniu wpisu w rejestrze, o którym mowa w art. 18a.>

2. W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności:
[1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas

wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u
pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz
przygotowanie do podjęcia zatrudnienia;]

<1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na
czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu
pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów
cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia lub podjęcia
działalności w formie spółdzielni socjalnej;>

2) prace społecznie użyteczne;
3) roboty publiczne;
4) poradnictwo prawne;
5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i

socjalnych[.]<;>
<6) staże, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy.>
3. Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne.
4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu

socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.
5. Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z

uczestników.
<5a. Zakończenie realizacji kontraktu socjalnego może zostać potwierdzone

zaświadczeniem wydanym przez podmiot prowadzący klub integracji społecznej, nie
później jednak niż 2 miesiące od daty zakończenia zajęć w klubie integracji
społecznej. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek osoby, która uczestniczyła w
klubie integracji społecznej i zachowuje ważność w terminie 4 miesięcy od daty
wystawienia.>

6. Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w
szczególności:

1) ze środków z Unii Europejskiej;
2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy.
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<Art.18a.
1. Wojewoda prowadzi rejestr klubów integracji społecznej.
2. Wpisu w rejestrze dokonuje wojewoda na podstawie zgłoszenia podmiotu, o którym

mowa w art. 18 ust. 1, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się na formularzu zgłoszenia, którego

wzór oraz niezbędne załączniki określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego, w drodze rozporządzenia, mając na względzie zapewnienie
powszechnego dostępu do informacji o miejscach i podmiotach prowadzących kluby
integracji społecznej osobom chcących skorzystać z tej formy wsparcia celem
aktywizacji społecznej i zawodowej.

4. Podmiot, o którym mowa w art. 18 ust. 1, zobowiązany jest w przypadku
zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej do zgłoszenia tego faktu
wojewodzie, w formie pisemnej, nie później niż w terminie 30 dni od daty
zaprzestania prowadzenia klubu integracji społecznej.

5. W przypadku stwierdzenia przez wojewodę zaprzestania prowadzenia klubu
integracji społecznej lub dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4, wojewoda
wykreśla klub integracji społecznej z rejestru.

Art.18b.
Wojewoda przedstawia corocznie, nie później niż do dnia 30 kwietnia, ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informację o liczbie zarejestrowanych
klubów integracji społecznej według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Art.18c.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach
dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca, informacje o funkcjonowaniu centrów i
klubów integracji społecznej.>

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O

WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Art. 3.
1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona

przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o
finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:
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1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
3) spółdzielnie socjalne;
4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe

będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację
celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków,
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

[3a. Przepisów art. 7 oraz art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.]
<3a. Przepisów art. 19b–41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.>
4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) (uchylony);
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6) (uchylony).

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w
części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

6. (uchylony).

USTAWA 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. 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;

1a) zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w
rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr
136, poz. 969, z późn. zm.) lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o
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którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54,
poz. 654, z późn. zm.), zatrudniającym w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym
miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, koszty
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w
wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości
przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem rolnym";

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.

1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i
niepublicznych szkół, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

<lb. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się również do absolwentów centrum integracji
społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w
przepisach o zatrudnieniu socjalnym.>

2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna
szkoła i producent rolny, 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.

2a. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się jako
bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia
wykonywania działalności gospodarczej.

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. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest przyjmowane w wysokości
obowiązującej w dniu zawarcia umowy z podmiotem prowadzącym działalność
gospodarczą, niepublicznym przedszkolem, niepubliczną szkołą, producentem rolnym
lub bezrobotnym.
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5a. W postępowaniach w przedmiocie przyznawania środków, o których mowa w ust. 1 i 1a,
w przypadku zastosowania poręczenia jako formy zabezpieczenia zwrotu przyznanych
środków, mogą być przetwarzane następujące dane osobowe poręczyciela:

1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz nazwa i numer dokumentu

potwierdzającego tożsamość;
4) uzyskiwane dochody, z podaniem źródła i kwoty dochodu;
5) aktualne zobowiązania finansowe, z podaniem wysokości miesięcznej spłaty

zadłużenia.
5b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna

szkoła, producent rolny i bezrobotny, ubiegający się o przyznanie środków, o których
mowa w ust. 1 i 1a, składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o
przyznanie środków.

[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 i

1a oraz ust. 1a,
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.]

<6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
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1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt
1 i 1a oraz ust. 1a,

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu oraz osobom, o
których mowa w ust. 1b, 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 lub osobom określonym w ust. 1b 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 oraz osobom, o których mowa w ust. 1b
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 lub osobom
określonym w ust. 1b w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie
działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych.>

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

poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

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.]

<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
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lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.
1447 i Nr 239, poz. 1593) i może być prowadzona jako statutowa działalność
odpłatna lub działalność nieodpłatna.>

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. 9.
Prowadzenie przez spółdzielnie socjalne statutowej działalności odpłatnej wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem przepisów o rachunkowości.]

<Art. 9.
Prowadzenie przez spółdzielnie socjalne statutowej działalności odpłatnej lub
nieodpłatnej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z uwzględnieniem
przepisów o rachunkowości.>

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 może podjąć uchwałę
o przekazaniu środków określonych w ust. 1 na rzecz organizacji 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.

<Art. 19a.
Rada Ministrów przedkłada Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej w okresach
dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca informacje o funkcjonowaniu spółdzielni
socjalnych, w oparciu o dane przekazane ministrowi właściwemu do spraw
zabezpieczenia społecznego przez związki rewizyjne właściwe dla spółdzielczości
socjalnej do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia informacji.>


