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Tomasz GRODZKI
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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 55. posiedzeniu w dniu 26 maja 2022 r. ustawę

o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym
dla emerytów i rencistów.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 26 maja 2022 r.
o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym
dla emerytów i rencistów1)
Art. 1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego w 2022 r.
dodatkowego

rocznego

świadczenia

pieniężnego,

zwanego

dalej

„dodatkowym

świadczeniem”, oraz zasady jego wypłaty.
Art. 2. Dodatkowe świadczenie przysługuje osobom, które w dniu 24 sierpnia 2022 r.
mają prawo do:
1)

świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1656 oraz z 2022 r. poz. 655),

2)

świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1–4
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022
r. poz. 933),

3)

świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858 oraz z 2022 r.
poz. 655),

4)

świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2022 r.
poz. 520 i 655),

5)

świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 9 stycznia 2020 r. o
dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów oraz ustawę z dnia 21
stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i
rencistów.
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Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz.
723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333, 2448 i 2490),
6)

emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
504),

7)

rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia
30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205, z 2021 r. poz. 1621 i 1834 oraz
z 2022 r. poz. 755),

8)

rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984),

9)

renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej
(Dz. U. z 2022 r. poz. 240),

10) świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o których mowa w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1867),
11) świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1820),
12) okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),
13) emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924, z 2021 r. poz. 1621 oraz
z 2022 r. poz. 755),
14) świadczenia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r.
o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301),
15) okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38),
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16) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z
dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1051)
– zwanym dalej „osobami uprawnionymi”.
Art. 3. 1. W 2022 r. osobom uprawnionym przysługuje dodatkowe świadczenie
w wysokości:
1)

kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, o której mowa w
art. 2 pkt 6, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość
świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i
zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;

2)

kwoty najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, o której mowa w
art. 2 pkt 6, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy
pomiędzy kwotą wysokości świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem
odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł – dla osób, których wysokość
świadczenia, o którym mowa w art. 2, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i
zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł.
2. Jeżeli kwota dodatkowego świadczenia ustalonego w sposób, o którym mowa w ust.

1 pkt 2, jest mniejsza niż 50 zł, dodatkowego świadczenia nie przyznaje się.
3. Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, którym prawo do świadczeń
określonych w art. 2 zostało zawieszone na dzień 24 sierpnia 2022 r.
4. Prawo do dodatkowego świadczenia podlega ponownemu ustaleniu, jeżeli okaże się,
że na dzień 24 sierpnia 2022 r. prawo do świadczenia, o którym mowa w art. 2, nie istniało,
podlegało zawieszeniu lub przysługiwała wypłata tego świadczenia.
Art. 4. 1. W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia, o którym mowa
w art. 2, przy ustalaniu prawa i wysokości dodatkowego świadczenia przyjmuje się sumę
wypłacanych świadczeń.
2. Osobie uprawnionej przysługuje jedno dodatkowe świadczenie.
Art. 5. 1. Do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba,
przysługuje jedno dodatkowe świadczenie, które podlega proporcjonalnemu podziałowi na
osoby uprawnione do renty rodzinnej.
2. Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba i przynajmniej
jedna z nich uprawniona jest do renty socjalnej, dodatkowe świadczenie z tytułu renty
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rodzinnej podlega podziałowi stosownie do liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej, z
wyłączeniem osoby lub osób uprawnionych do renty socjalnej.
3. Osobie lub osobom wyłączonym z liczby osób uprawnionych do renty rodzinnej,
o których mowa w ust. 2, przysługuje dodatkowe świadczenie z tytułu przysługującego
prawa do renty socjalnej.
Art. 6. 1. Dodatkowe świadczenie wypłaca się osobie uprawnionej z urzędu, wraz ze
świadczeniem, o którym mowa w art. 2.
2. Dodatkowe świadczenie, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w terminie wypłaty
świadczeń, o których mowa w art. 2, rozpoczynając od ostatniego terminu wypłaty w
sierpniu 2022 r., z wyjątkiem dodatkowego świadczenia przyznanego osobie uprawnionej
do świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 4, 5 i 10, które wypłaca się w terminie wypłaty
świadczeń przypadającym we wrześniu 2022 r., i art. 49 ust. 3 ustawy, o której mowa w art.
2 pkt 2, które wypłaca się w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w październiku
2022 r.
Art. 7. 1. Decyzje w sprawie dodatkowego świadczenia wydaje i świadczenie to
wypłaca organ wypłacający świadczenie, o którym mowa w art. 2.
2. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy
emerytalno-rentowe, decyzje w sprawie dodatkowego świadczenia wydaje i świadczenie to
wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3. Decyzje w sprawie dodatkowego świadczenia sporządzone z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska
wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.
4. Od decyzji organu wypłacającego przysługują środki odwoławcze przewidziane
w przepisach, o których mowa w art. 2.
Art. 8. Kwoty dodatkowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa
w:
1)

art. 26 ust. 7e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.2));

2)

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2021);

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243,
1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r.
poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079 i ….
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3)

art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079);

4)

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006).
Art. 9. Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615), nie wlicza się wypłaconej kwoty
dodatkowego świadczenia.
Art. 10. Z kwoty dodatkowego świadczenia nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.
Art. 11. Do kwoty dodatkowego świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 66
ust. 1 pkt 16, art. 81 ust. 8 pkt 2 i art. 85 ust. 9–11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1285, z późn. zm.3)).
Art. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy:
1)

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2)

ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
oraz ich rodzin, z wyjątkiem art. 46 tej ustawy;

3)

ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, z
wyjątkiem art. 47 tej ustawy;

4)

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, z wyjątkiem art. 136 tej ustawy.
Art. 13. 1. Dodatkowe świadczenie oraz koszty jego obsługi wypłacane przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są finansowane
ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października
2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
2. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 1, wynoszą 0,5% kwoty przeznaczonej na
wypłatę dodatkowego świadczenia.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559,
1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974,
1002 i 1079.
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Art. 14. 1. Organy wypłacające świadczenia, o których mowa w art. 2, są uprawnione
do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do
przyznawania, ustania prawa do dodatkowego świadczenia i wypłacania tego świadczenia.
2. Zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych przez organy wypłacające
świadczenia, o których mowa w art. 2, polegają co najmniej na:
1)

dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających
pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;

2)

pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
do zachowania ich poufności.
Art. 15. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.4)) po art. 52ub dodaje się art. 52uc w brzmieniu:
„Art. 52uc. Zwalnia się od podatku dochodowego kwotę dodatkowego
świadczenia, o której mowa w ustawie z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r.
dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz.
…).”.
Art. 16. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2439 i 2447 oraz z 2022 r. poz. 830 i 872) art. 54a otrzymuje brzmienie:
,,Art. 54a. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych,
rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat
oszczędnościowych pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa
w art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i
w art. 10 § 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479), oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o
których mowa w art. 31 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i
art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), oraz środków finansowych na
utrzymanie

lokalu

mieszkalnego

w

budynku

wielorodzinnym

lub

domu

jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części
przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, oraz

4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243,
1551, 1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r.
poz. 1, 24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872 i 1079.
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świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca
2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006), dodatkowego rocznego świadczenia
pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym
rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz.
1808 i 2105 oraz z 2022 r. poz. …), kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o
kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i
rencistów (Dz. U. poz. 432 oraz z 2022 r. poz. …), świadczenia pieniężnego, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z
późn. zm.5)) oraz kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia
pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w
2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.
U. poz. …), są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego.”.
Art. 17. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924) w art. 28 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Środki pieniężne znajdujące się na rachunku, o którym mowa w ust. 1,
pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6 ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego i w art. 10 § 4 ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022
r. poz. 479), oraz świadczeń, dodatków i innych kwot, o których mowa w art. 31 ust. 1,
art. 80 ust. 1, art. 81, art. 83 ust. 1 i 4, art. 84 pkt 2 i 3 i art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2022 r. poz. 447), oraz środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o których mowa w art. 83 ust. 2
i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w
pieczy zastępczej, oraz świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684,
830, 930, 1002 i 1087.
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ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1006), dodatkowego rocznego
świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o
dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z
2021 r. poz. 1808 i 2105 oraz z 2022 r. poz. …), kolejnego w 2021 r. dodatkowego
rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia
2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla
emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432 oraz z 2022 r. poz. …), oraz kolejnego w 2022
r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 1 ustawy z
dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. …), są wolne od zajęcia na
podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.”.
Art. 18. W ustawie z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu
pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1808 i 2105) art. 10 otrzymuje
brzmienie:
„Art. 10. Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615), nie wlicza się
wypłaconej kwoty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.”.
Art. 19. W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym
rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. poz. 432) art. 10
otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Do dochodu, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615), nie wlicza się
wypłaconej kwoty dodatkowego świadczenia.”.
Art. 20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Elżbieta Witek
……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

