
   

 

 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia 

wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do 

Krajowego Rejestru Sądowego został opracowany w związku z wejściem w życie zmiany art. 6 

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085, 

z późn. zm.), stanowiącego upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego do określenia w drodze rozporządzenia, wzorów zaświadczeń i oświadczeń, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 

Zmiana art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych została 

wprowadzona w art. 74 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. 

poz. 1812). 

Celem niniejszego projektu rozporządzenia jest zapewnienie jednolitych wzorów 

zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

Zmiana art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 

została dokonana z uwagi na zmianę brzmienia art. 4 ust. 1 tej ustawy wprowadzoną ustawą 

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Zmiana art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2006 r. o spółdzielniach socjalnych rozszerza katalog osób uprawnionych do założenia 

spółdzielni socjalnej. Obecnie spółdzielnię socjalną będą mogły założyć osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. 

o ekonomii społecznej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W ślad za tym 

dokonana została zmiana brzmienia art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych określającego dokumenty, w tym zaświadczenia i oświadczenia 

jakie powinny być dołączone do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz art. 6 ust. 2 tej ustawy, zawierającego upoważnienie dla ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego do określenia w drodze rozporządzenia, wzorów tych 

zaświadczeń i oświadczeń. 

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń 

dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. 

poz. 1051), które utraci moc w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia na 

podstawie art. 74 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 
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Projekt przewiduje, że przepisy rozporządzenia nie będą stosowane do wniosków o wpis 

spółdzielni socjalnych do Krajowego Rejestru Sądowego złożonych i nierozpatrzonych przed 

dniem wejścia w życie tego rozporządzenia. 

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 października 2022 r.,  

tj. z dniem wejścia w życie zmiany art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

o spółdzielniach socjalnych dokonanej ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Projekt 

rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom 

Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.  

poz. 597) i w związku z tym nie podlega przedmiotowej notyfikacji. 

Nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego 

rozporządzenia środków umożliwiających osiągniecie zamierzonego celu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów 

z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), 

projekt rozporządzenia podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Projektowane rozwiązanie nie stwarza zagrożeń korupcyjnych. 

 


