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649
USTAWA
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
o finansowaniu Papieskiego Wydzia∏u Teologicznego we Wroc∏awiu z bud˝etu paƒstwa
Art. 1. Papieski Wydzia∏ Teologiczny we Wroc∏awiu
otrzymuje dotacje i inne Êrodki z bud˝etu paƒstwa na
zasadach okreÊlonych dla uczelni publicznych, z wyjàtkiem finansowania kosztów realizacji inwestycji budowlanych.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

650
USTAWA
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
o finansowaniu Wy˝szej Szko∏y Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie z bud˝etu paƒstwa
Art. 1. Wy˝sza Szko∏a Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum” w Krakowie otrzymuje dotacje i inne
Êrodki z bud˝etu paƒstwa na zasadach okreÊlonych
dla uczelni publicznych, z wyjàtkiem finansowania
kosztów realizacji inwestycji budowlanych.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

651
USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spó∏dzielniach socjalnych1)
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady zak∏adania, prowadzenia dzia∏alnoÊci, ∏àczenia oraz likwidacji spó∏dzielni socjalnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie do spó∏dzielni socjalnej stosuje si´ przepisy
ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dziel———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze, ustaw´ z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie, ustaw´ z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym oraz ustaw´
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

cze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z 2004 r. Nr 99,
poz. 1001 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1024).
Art. 2. 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏dzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsi´biorstwa
w oparciu o osobistà prac´ cz∏onków.
2. Spó∏dzielnia socjalna dzia∏a na rzecz:
1) spo∏ecznej reintegracji jej cz∏onków, przez co nale˝y rozumieç dzia∏ania majàce na celu odbudowanie i podtrzymanie umiej´tnoÊci uczestniczenia w ˝yciu spo∏ecznoÊci lokalnej i pe∏nienia ról
spo∏ecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub
pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej cz∏onków, przez co nale˝y rozumieç dzia∏ania majàce na celu odbudo-

