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Na podstawie art. 12 ust. 3d ustawy z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spó∏dzielniach socjalnych (Dz. U.
Nr 94, poz. 651 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 742) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór wniosku spó∏-
dzielni socjalnej o zwrot op∏aconych sk∏adek, o któ-
rych mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spó∏dzielniach socjalnych, zwanego dalej
„wnioskiem”, oraz tryb dokonywania zwrotu tych
sk∏adek.

§ 2. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 3. Zwrotu op∏aconych sk∏adek dokonuje starosta
na podstawie udokumentowanego wniosku spó∏dziel-
ni socjalnej na wskazany rachunek bankowy spó∏-
dzielni.

§ 4. W przypadku gdy stosunek pracy mi´dzy spó∏-
dzielnià socjalnà a jej cz∏onkiem, nawiàzany na pod-
stawie spó∏dzielczej umowy o prac´ oraz w formach

okreÊlonych w art. 201 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848, z póên. zm.2)), ustanie przed up∏ywem okre-
su finansowania sk∏adek ze Êrodków Funduszu Pracy,
zwrot op∏aconych sk∏adek jest dokonywany za okres
od ostatniego miesiàca, za który nie dokonano zwro-
tu op∏aconych sk∏adek, do dnia ustania tego stosunku
pracy.

§ 5. Starosta dokonujàcy zwrotu op∏aconych sk∏a-
dek wydaje spó∏dzielni socjalnej ubiegajàcej si´ o ich
zwrot zaÊwiadczenie o udzielonej pomocy publicznej
de minimis, zgodnie z przepisami w sprawie zaÊwiad-
czeƒ o pomocy de minimis i pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybo∏ówstwie.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 8 paêdziernika 2009 r.

w sprawie wzoru wniosku spó∏dzielni socjalnej o zwrot op∏aconych sk∏adek oraz trybu dokonywania 
ich zwrotu

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em ad-

ministracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r.
Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r.
Nr 77, poz. 649.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 8 paêdziernika 2009 r. (poz. 1367)

WZÓR
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