
Dz.U.09.91.742

USTAWA

z dnia 7 maja 2009 r.

o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2009 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"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;
3) kościelne osoby prawne.";

2) w art. 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż pięć, jeżeli założycielami są
osoby fizyczne, i dwa, jeżeli założycielami są osoby prawne.",

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"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 ust.

1 i ust. 2 pkt 1, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych
kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni.",

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
"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, kościelne osoby prawne lub
jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy - Prawo
spółdzielcze nie stosuje się.";

3) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:
"Art. 5a. 1. W przypadku gdy założycielami spółdzielni socjalnej są organizacje pozarządowe,

kościelne osoby prawne 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 wpisu spółdzielni socjalnej do
Krajowego Rejestru Sądowego.

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. Z osobą zatrudnioną na zasadach określonych w ust. 1, która następnie założyła lub
przystąpiła do innej spółdzielni socjalnej, podjęła działalność gospodarczą lub
zatrudnienie u innego pracodawcy, rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę.

4. W terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na podstawie
ust. 3 spółdzielnia socjalna ma obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym
rozwiązano tę umowę, osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1.

5. Wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek
samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności



rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni
socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub
pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub
organizacji pozarządowych.

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

4) w art. 6:
a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające założyć spółdzielnię

socjalną warunków, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, lub",
– w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, kościelnej osoby
prawnej lub organizacji pozarządowej o powołaniu spółdzielni socjalnej, w przypadku gdy
organem założycielskim jest organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna lub
jednostka samorządu terytorialnego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do

Krajowego Rejestru Sądowego, a także od wniosków o zmiany wpisu oraz nie uiszcza opłaty
za ogłoszenie tych wpisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.";

5) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"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.";

6) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie
"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.";
7) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"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.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"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.",

c) uchyla się ust. 3,
d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

"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. 3b, oraz tryb dokonywania zwrotu opłaconych
składek, uwzględniający rodzaj niezbędnej dokumentacji, jaką należy dołączyć do wniosku
oraz konieczność zapewnienia zgodności udzielania wsparcia z warunkami
dopuszczalności pomocy de minimis.";

8) art. 15 otrzymuje brzmienie:
"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. 5 i 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;
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. 5 i 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.";

9) w art. 18:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"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;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5) niespełnienia warunku określonego w art. 5a ust. 1.";

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
"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. 2. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z
późn. zm.2)) w art. 2 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"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,".

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z
późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"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;";

2) w art. 10:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

b) w ust. 2 uchyla się pkt 2,
c) uchyla się ust. 7;

3) w art. 13 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"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, założył lub przystąpił do spółdzielni socjalnej
lub podjął 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.";

4) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"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.";

5) w rozdziale 6 dodaje się art. 15b w brzmieniu:
"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) rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla

osób realizujących prace społecznie użyteczne w rozumieniu przepisów o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podejmujących zatrudnienie,
działalność gospodarczą, zakładających lub przystępujących do spółdzielni
socjalnej.

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



6) uchyla się art. 17.

Art. 4. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją
zamówienia, dotyczące:
1) zatrudnienia osób:

a) bezrobotnych lub młodocianych w celu przygotowania zawodowego, o których mowa
w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) innych niż określone w lit. a lub b, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu
socjalnym

- lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;

2) utworzenia funduszu szkoleniowego, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, w którym wpłaty pracodawców stanowić będą co najmniej
czterokrotność najniższej wpłaty określonej w tych przepisach;

3) zwiększenia wpłat pracodawców na rzecz funduszu szkoleniowego, w rozumieniu
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do wysokości określonej w pkt
2.";

2) w art. 36 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
"9) jeżeli zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4, określenie w

szczególności:
a) liczby osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, i okresu wymaganego zatrudnienia tych

osób,
b) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1, lub

utworzenia albo zwiększenia funduszu szkoleniowego,
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o

których mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.".

Art. 5. W ustawie 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.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 24 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) centrom integracji społecznej.";
2) w art. 43 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji,
o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,";

3) w art. 46 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
"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.";

4) w art. 50 w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"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:".



Art. 6. 1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonają zmian swoich
statutów stosownie do przepisów niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w tej ustawie. Zgłoszenia do
rejestru tych zmian spółdzielnie dokonają najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w
mocy.

3. Spółdzielnie, o których mowa w ust. 1, nie uiszczają opłat sądowych od wniosku o wpis zmian
swoich statutów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uiszczają opłaty za ogłoszenie tego wpisu w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ustawy wymienionej w
art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 12 ust. 3d ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż
przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

informacje o jednostce
akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

______
1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawę z dnia 13

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535,
Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz.
1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267,
poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz.
900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 77,
poz. 649.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 99, poz. 1001,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 115, poz. 793
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz.
1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101 i Nr 65, poz. 545.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz.
33 i Nr 69, poz. 595.


