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SPRAWOZDANIE
KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH,
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
oraz
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk nr 522)

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2021 r. skierował do Komisji Budżetu i
Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji
Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej projekt ustawy o zmianie ustawy o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 26 października 2021 r. rozpatrzyły
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy,
wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego,
załączonego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Budżetu i Finansów Publicznych
(-) Paweł Arndt

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Krzysztof Kwiatkowski

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Zygmunt Frankiewicz

projekt

U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych.
Jednocześnie upoważnia pana senatora Janusza Gromka do reprezentowania Senatu
w pracach nad projektem.

projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1301) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. W latach 2022 i 2023 gmina uzdrowiskowa realizująca zadania,
o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej
wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku 2019.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

UZASADNIENIE
W roku 2020, na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ograniczone
zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Obostrzeniami zostały objęte głównie
branże, w tym przede wszystkim turystyczna i uzdrowiskowa, których działalność mogła
sprzyjać rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19 w wyniku zwiększonej mobilności
społeczeństwa i liczby kontaktów społecznych.
Obostrzenia te spowodowały, że doszło do ograniczenia albo całkowitego zamknięcia
działalności gospodarczej hoteli, pensjonatów i sanatoriów, a więc tych branż, które stanowią
90% działalności gospodarczej w większości gmin uzdrowiskowych.
Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej spowodowały znaczący ubytek
w dochodach hoteli, pensjonatów i sanatoriów, ale miały też istotny wpływ na dochody gmin
uzdrowiskowych, w tym głównie z tytułu drastycznego zmniejszenia wpływów z tytułu
opłaty uzdrowiskowej. Opłata ta jest przeznaczana na realizację zadań uzdrowiskowych
określonych w art. 46 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1301), zwanej dalej „ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym”.
W roku 2019 gminy uzdrowiskowe ogółem osiągnęły wpływy z opłaty uzdrowiskowej
w wysokości 71,655 mln zł, a w roku 2020 te wpływy wyniosły 47,234 mln zł, co oznacza
spadek o 34% w stosunku do roku 2019.
W niektórych gminach uzdrowiskowych te spadki sięgały nawet 80% wpływów roku
2019 (np. Goczałkowice-Zdrój), a typowe gminy uzdrowiskowe odnotowały spadki
w granicach 50% wpływów z roku 2019. Przykładowo należy podać, że uzdrowisko
Kołobrzeg w 2019 r. miało wpływy z opłaty uzdrowiskowej w wysokości 16,2 mln zł,
a w 2019 r. uzyskało 10,9 mln zł, Ciechocinek w 2019 r. uzyskał wpływy w wysokości
4,6 mln zł, a w 2020 r. uzyskał 2,3 mln zł, Busko-Zdrój w 2019 r. uzyskało wpływy z tej
opłaty w wysokości 2,5 mln zł, a w 2020 r. było to 1,3 mln zł. Podobna sytuacja wystąpiła
w innych uzdrowiskach.
Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym gmina uzdrowiskowa
realizująca zadania, o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa
w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobieranej w uzdrowisku
w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
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o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694). Powyższa
regulacja w zakresie wsparcia finansowego gmin uzdrowiskowych, które realizują
specyficzne i bardzo kosztowne zadania nieznane innym gminom, w okresie pandemii
spowodowanej COVID-19 okazała się rozwiązaniem niewystarczającym, a na dodatek,
poprzez swoją konstrukcję, przyczyni się do pogorszenia sytuacji finansowej gmin
uzdrowiskowych.
W 2022 r. dotacja uzdrowiskowa obliczona w powyższy sposób będzie mniejsza
niż w latach wcześniejszych, bowiem wpływy z opłaty uzdrowiskowej w roku 2020
we wszystkich gminach uzdrowiskowych drastycznie spadły. W kolejnym roku ta sytuacja
będzie podobna, bowiem wpływy z opłaty uzdrowiskowej w roku 2021 również będą
zdecydowanie mniejsze. Tym samym, nawet gdyby gospodarka funkcjonowała normalnie,
to i tak gminy uzdrowiskowe będą tracić uzyskiwane dotąd dochody ze względu
na konstrukcję przepisu art. 49 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Nie ulega wątpliwości, że możliwość uzyskiwania dochodów z tytułu opłaty
uzdrowiskowej i dotacji ma ogromne znaczenie dla gospodarki finansowej gmin
uzdrowiskowych, szczególnie w kontekście konieczności wykonywania zadań związanych
z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, określonych w art. 46 ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym.
Oczywistym jest także, że spadek dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i dotacji
uzdrowiskowej wpłynie negatywnie na funkcjonowanie uzdrowisk i standard świadczenia
usług publicznych związanych z zachowaniem funkcji uzdrowiskowych. Tymczasem
uzdrowiska już w chwili obecnej wymagają zarówno inwestycji infrastrukturalnych,
jak również wyższych nakładów na utrzymanie standardu istniejącej infrastruktury. Poza tym
uzdrowiska odgrywają i odgrywać będą znaczącą rolę w przywracaniu zdrowia zarówno
w czasie pandemii, jak i po jej ustąpieniu.
W związku z powyższym w celu poprawy sytuacji finansowej gmin uzdrowiskowych
projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym przepisu
epizodycznego (art. 49a). Przepis ten spowoduje, że w latach 2022 i 2023 dotacja
uzdrowiskowa będzie wypłacana gminie uzdrowiskowej, realizującej określone w ustawie
zadania, w wysokości odpowiadającej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej
w uzdrowisku w roku 2019.
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Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu
ogłoszenia, czyli bez zastosowania odpowiedniej vacatio legis. Odstąpienie od zachowania
standardowej vacatio legis jest niezbędne w przypadku projektowanej regulacji z uwagi
na konieczność uwzględnienia w ustawie budżetowej na rok 2022 dotacji uzdrowiskowej
w wysokości przewidzianej w projekcie. Jednocześnie zasady demokratycznego państwa
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Projekt ustawy został poddany konsultacjom społecznym, a nadesłane w ich ramach
opinie i uwagi zostały zamieszczone na senackiej stronie internetowej. Wyniki konsultacji,
jak również oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze oraz finansowe projektowanej ustawy
zostały ponadto przedstawione w ocenie skutków regulacji.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Tytuł projektu: ustawa o zmianie ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych

Data sporządzenia: 26 października 2021 r.
Źródło: grupa senatorów

Przedstawiciel wnioskodawcy:
senator Janusz Gromek
Nr druku: 522, 522S
Osoby odpowiedzialne za projekt w Biurze Legislacyjnym:
Danuta Drypa, główny legislator, tel. 22 694 9192
w zakresie OSR:
Katarzyna Majewska, główny ekspert, tel. 22 694 9259

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych nakładają na gminy uzdrowiskowe obowiązek realizowania zadań własnych związanych
z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, określając zakres tych zadań. Gminy uzdrowiskowe realizują powyższe
zadania na ogólnych zasadach z dochodów własnych, ale mają też prawo do pobierania na ich realizację opłaty
uzdrowiskowej. Ponadto gmina uzdrowiskowa realizująca zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych
uzdrowiska otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej
w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy, tzw. dotację uzdrowiskową.
W związku z wprowadzeniem obostrzeń, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
m.in. czasowym zamknięciem sanatoriów, szpitali uzdrowiskowych, hoteli, pensjonatów i gastronomii, sytuacja
finansowa gmin uzdrowiskowych w latach 2020 i 2021 uległa znacznemu pogorszeniu. W efekcie pandemii COVID-19
znacznemu zmniejszeniu uległy nie tylko dochody gmin uzdrowiskowych z tytułu opłaty uzdrowiskowej oraz dotacji
uzdrowiskowej, ale również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
Z analizy danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR) wynika, że
łączna wysokość dochodów gmin uzdrowiskowych ogółem w 2020 r. wyniosła około 11,2 mld zł i była wyższa niż
w roku 2019 o około 9%. Łączna wysokość dochodów własnych gmin uzdrowiskowych wyniosła około 6,3 mld zł i była
wyższa niż w 2019 r. o 2,7%. Analizując sytuację poszczególnych gmin, wysokość dochodów ogółem spadła
w porównaniu do poprzedniego roku w 8 gminach uzdrowiskowych, natomiast dochodów własnych – w 11 gminach.
Wysokość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, który stanowi najistotniejszą pod względem wysokości
pozycję dochodów własnych gminy, spadła w 2020 r. w porównaniu do roku poprzedniego, w aż 31 gminach
uzdrowiskowych, zaś podatku dochodowego od osób prawnych – w 22 gminach uzdrowiskowych.
Według danych MFFiPR łączne wpływy z opłaty uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych w 2020 r. wyniosły
około 48,8 mln zł, dla porównania w 2019 r. – 73,9 mln zł, w 2018 r. – 70,7 mln zł. Oznacza to spadek łącznych
wpływów z opłaty uzdrowiskowej w roku 2020, w porównaniu do roku 2019, o 34%. Spadek wpływów z opłaty
uzdrowiskowej w 2020 r. (w porównaniu do roku 2019) w poszczególnych gminach przedstawia poniższy wykres:
Wykres 1 Spadek wpływów z opłaty uzdrowiskowej w 2020 r. (w porównaniu do roku 2019) poszczególnych gmin
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Sytuacja w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowana – najniższy spadek wpływów z opłaty uzdrowiskowej
(o 2%) odnotowano w gminie Supraśl, zaś najwyższy (o 75%) w gminie Goczałkowice-Zdrój, przy czym prawie połowa
gmin uzdrowiskowych odnotowała spadek wpływów na poziomie 40–50%. W gminach, które miały najwyższe wpływy
z opłaty uzdrowiskowej, jej wysokość w ujęciu nominalnym spadła: w Kołobrzegu z 16,2 mln zł w 2019 r. do 10,9 mln zł
w 2020 r., w Świnoujściu z 9,4 mln zł w 2019 r. do 7,5 mln zł w 2020 r., w Krynicy-Zdrój z 4,8 mln zł w 2019 r. do
3,6 mln zł w 2020 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt.
Rekomendowanym rozwiązaniem jest dodanie w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych przepisu, w myśl którego w latach 2022
i 2023 gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa
w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku 2019.
Oczekiwanym efektem regulacji będzie poprawa kondycji finansowej gmin uzdrowiskowych.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W Europie instytucja dotacji uzdrowiskowej jest znana oraz stosowana od szeregu już lat. Swoje uzdrowiska, a nawet
miejscowości turystyczne wspierają dotacją Niemcy, Austriacy, Francuzi czy Węgrzy. Charakter prawny dotacji w tych
państwach jest różny. Dotacja ta najczęściej ma charakter dotacji celowej (Niemcy), ale też występuje w formie dotacji
podmiotowej (Francja) czy przedmiotowej (Węgry). Jej charakter uzależniony jest od celu polityki społeczno- gospodarczej
danego państwa.1
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt.
Grupa
Gminy uzdrowiskowe

Wielkość
W Polsce znajduje się 45
miejscowości (lub ich części),
które posiadają status
uzdrowiska, leżących w obszarze
43 gmin.

Źródło danych
Ministerstwo Zdrowia, Wykaz
uzdrowisk wraz z kierunkami
leczniczymi

Oddziaływanie
W latach 2022 i 2023 gmina
uzdrowiskowa otrzyma
dotację z budżetu państwa
w wysokości równej
wpływom z tytułu opłaty
uzdrowiskowej pobieranej
w uzdrowisku w roku 2019.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji.
Projekt ustawy w dniu 18 października 2021 r. został przesłany do zaopiniowania Ministrowi Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej, Ministrowi Zdrowia, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Fundacji
Unia Metropolii Polskich, Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów, Unii Miasteczek Polskich, Związkowi Gmin Wiejskich
RP, Związkowi Miast Polskich, Związkowi Powiatów Polskich. Termin nadsyłania opinii ustalono na dzień
25 października 2021 r.
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zauważył, że ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych znajduje się
w kompetencji ministra właściwego do spraw zdrowia i ewentualne prace nad nowelizacją nie zależą od ministra
właściwego do spraw finansów publicznych. Jednocześnie minister poinformował, że Sejm RP 14 października 2021 r.
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, na mocy
której jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z budżetu państwa, w roku 2021 na poczet roku 2022, dodatkowe
dochody jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Podział tych środków nastąpi proporcjonalnie do planowanych na 2022 rok
dochodów z tytułu udziału w PIT, z uwzględnieniem poziomu zamożności. Ponadto w roku 2022, po wprowadzeniu
Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse JST łączne dochody gmin uzdrowiskowych
z tytułu PIT, CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe środki subwencji) będą o prawie 5 % wyższe, od dochodów
prognozowanych przez same gminy (w WPF sporządzonych przed ogłoszeniem Polskiego Ładu) oraz żadna gmina
uzdrowiskowa w 2022 nie będzie miała mniejszych dochodów z PIT i CIT od prognozowanych przed Polskim Ładem.
W przypadku kilku gmin, dla których opłata uzdrowiskowa ma relatywnie duże znaczenie budżetowe, spadek wysokości
dotacji uzdrowiskowej w 2022 r. może być wyższy niż przewidywany wzrost dochodów z PIT i CIT na 2022 powiększony
1

Jan Golba, Istota i charakter prawny dotacji uzdrowiskowej, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

o dodatkowe środki subwencji. Wobec tych kilku gmin, dla których zmniejszone dotacje mają realne znaczenie budżetowe,
można rozważać – w porozumieniu ze stroną samorządową – wsparcie w 2022 r. środkami rezerwy subwencji ogólnej.
Minister Zdrowia poinformował, iż kwestia określania wysokości, zasad, trybu udzielenia oraz rozliczenia dotacji
przekazywanych z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego bądź innych form wsparcia finansowego dla tych
jednostek, w tym gmin uzdrowiskowych, leży poza jego właściwością.
Śląski Związek Gmin i Powiatów popiera projektowaną regulację. Proponowana zmiana pozwoliłaby na
zrekompensowanie znacznego ubytku dotacji dla gmin uzdrowiskowych powstałego na skutek pandemii koronawirusa
i niemożności świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego przez znaczną część 2020 i 2021 r.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych.
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Źródła finansowania:
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Budżet państwa.
Projektowana regulacja będzie miała per saldo neutralny wpływ na sektor finansów
publicznych – spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w wysokości około 50,2 mln zł
z tytułu wzrostu dotacji przekazywanej gminom uzdrowiskowym, co w konsekwencji wpłynie
na wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tej samej wysokości.

Powyższe skutki oszacowano w następujący sposób:
1. Projektowana regulacji zakłada, że w latach 2022 i 2023 gmina uzdrowiskowa otrzyma
dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej
pobieranej w uzdrowisku w roku 2019. Według informacji pozyskanych z Ministerstwa
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pobrana w 2019 r. w gminach uzdrowiskowych
opłata uzdrowiskowa wyniosła 73 928 929,49 zł. W związku z powyższym gminy
uzdrowiskowe w latach 2022 i 2023 otrzymają dotację uzdrowiskową w łącznej wysokości
około 147,8 mln zł.
2. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2022, przekazanej do Sejmu, łączna wysokość
zaplanowanej dotacji dla gmin uzdrowiskowych wynosi 48,8 mln zł. W związku z
powyższym dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa wynikające z projektowanej
ustawy w 2022 r. wyniosą około 25,1 mln zł.
3. Zakładając, że w roku 2023 wysokość dotacji dla gmin uzdrowiskowych kształtowałaby się
na poziomie roku 2022, łączne skutki finansowe dla budżetu państwa wynikające
z projektowanej ustawy w latach 2022 i 2023 wyniosą około 50,2 mln zł.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
W ujęciu
pieniężnym
(w mln zł,
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rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe

0

0

0

0

0

0

0

duże przedsiębiorstwa

0

0

0

0

0

0

0

sektor mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw

0

0

0

0

0

0

0

Dodatkowe informacje,
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki
w tym wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, w tym sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a także
danych i przyjętych do
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
9. Wpływ na rynek pracy.
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary.
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowana regulacja będzie miała pozytywny wpływ na sytuację i rozwój gmin
uzdrowiskowych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie przewidziano.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.).
Brak.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

