
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 4 listopada 2016 r. Druk nr 313 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2016 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 3 listopada 2016 r. nad ustawą  

– Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3-18, 20, 22, 24, 26, 

27, 29, 31, 32, 34-36, 38, 40, 42, 43, 45, 47-50, 52, 53, 55, 57-59 i 61. 

 

 

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senatorowie: 

Grzegorz Bierecki oraz Krzysztof Mróz dokonali zmiany treści swoich wniosków (pkt II ppkt 

18 i 55 zestawienia wniosków). Konsekwencją tych zmian jest dodanie nowej poprawki (pkt II 

ppkt 50 zestawienia wniosków). 

 

 

 

   Zastępca Przewodniczącego Komisji 

   Budżetu i Finansów Publicznych 

   (-) Krzysztof Mróz 
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 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej 

Administracji Skarbowej 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 

sen. P. Florka 

 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 7, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 34, 36, 38, 40, 43, 45, 

50, 53 i 55 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklucza 

głosowanie poprawek nr 2, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 37, 39, 41, 44, 46, 

51, 54 i 56 

 

1)  w art. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 2017 r.” 

zastępuje się wyrazami „1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 37, 39, 41, 44, 46, 51, 54 i 56 

należy głosować łącznie.  

 

2)  w art. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 2017 r.” 

zastępuje się wyrazami „1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

3)  w art. 4 w pkt 3 w lit. a po wyrazie „doręczenia” dodaje się wyrazy „lub 

ogłoszenia”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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4)  w art. 4 w pkt 8, w § 1 wyrazy „dokonuje w postaci” zastępuje się 

wyrazami „dokonuje się w postaci”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 6, 9, 15, 49, 52 i 61 należy głosować łącznie.  

 

5)  w art. 16 skreśla się pkt 1, 2 i 4; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

6)  skreśla się art. 17; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

7)  w art. 20: 

a) w pkt 1 po wyrazach „art. 19 w ust. 1 i 4,” dodaje się wyrazy 

„w art. 25a w ust. 4 i 4a,”, 

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) w art. 30d ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 25, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości 

niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z 

dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których 

mowa w art. 25a, a podatnik nie przedłoży temu organowi 

dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem 

zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ 

opodatkowuje się stawką 50%.”.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 22: 

a)  w pkt 1 po wyrazach „skreśla się użyte” dodaje się wyrazy „w art. 

9a w ust. 4 i 4a,”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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„3) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie; 

„4. Jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 11, 

dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości 

niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z 

dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których 

mowa w art. 9a, a podatnik nie przedłoży temu organowi 

dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem 

zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ 

opodatkowuje się stawką 50%.”.”; 

9)  skreśla się art. 37; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 40 w pkt 22 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu: 

„...) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty 

nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ 

podatkowy w toku kontroli podatkowej, kontroli celno-

skarbowej lub postępowania podatkowego,”,”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 40 w pkt 31 w lit. c, w § 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Rada zwraca akta sprawy Szefowi Krajowej 

Administracji Skarbowej.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 40: 

a) w pkt 39 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia: 

– wyraz „Pracownik” zastępuje się wyrazami 

„Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej 

„funkcjonariuszem”, pracownik” oraz wyrazy 

„funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, 

izby celnej” zastępuje się wyrazami „Krajowej 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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Informacji Skarbowej”,  

– wyrazy „izby skarbowej” zastępuje się wyrazami „izby 

administracji skarbowej”,”, 

b) w pkt 68: 

– w lit. a, w pkt 1 skreśla się wyrazy „oraz Krajowej Informacji 

Skarbowej”, 

– po lit a dodaje się lit. aa w brzmieniu: 

„aa) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej;”,”, 

c) pkt 76 otrzymuje brzmienie: 

„76) w art. 305c: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, 

marszałek województwa oraz samorządowe kolegium 

odwoławcze przekazują wniosek i informacje do organu 

wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych za pośrednictwem dyrektora izby administracji 

skarbowej właściwego miejscowo ze względu na siedzibę 

wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty, marszałka 

województwa albo samorządowego kolegium 

odwoławczego.”, 

b) w § 3: 

– wyrazy „Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych” zastępuje się wyrazami „Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej” oraz wyrazy "i urzędów 

kontroli skarbowej" zastępują się wyrazami "lub 

funkcjonariuszy", 

– wyrazy „pracowników izb skarbowych” zastępuje się 

wyrazami „pracowników izb administracji skarbowej”, 

c) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Minister właściwy do spraw finansów 

publicznych, w drodze rozporządzenia, wyznacza organ 

Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania obcym 
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władzom wniosków i informacji, mając na względzie 

konieczność zapewnienia sprawnej i skutecznej wymiany 

informacji.”;”; 

13)  w art. 40 w pkt 45, w art. 138k w § 3 wyrazy „jego zadań” zastępuje się 

wyrazami „zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 54 w pkt 1 wyraz „organowi” zastępuje się wyrazem „organu”; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

15)  w art. 71 skreśla się pkt 1, 5–9 i 11; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

16)  w art. 106 w pkt 1, pkt 58 otrzymuje brzmienie: 

„58) osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej 

Administracji Skarbowej w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 

... o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. ...) albo 

funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej;”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 133 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w art. 104 w ust. 2 wyrazy „Szef Służby Celnej” zastępuje się 

wyrazami „Szef Krajowej Administracji Skarbowej”;”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

18)  po art. 149 dodaje się art. 149a w brzmieniu:  

„Art. 149a. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji 

podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394 

i 905) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 74: 

a) w ust. 1 wyrazy „izb skarbowych” zastępuje się wyrazami 

„izb administracji skarbowej”, 

b) w ust. 5 w pkt 2 użyte po raz drugi wyrazy „izby skarbowej” 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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zastępuje się wyrazami „izby administracji skarbowej”; 

2) w art. 77 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., 

z wyjątkiem:”.”; 

19)  po art. 149 dodaje się art. 149a w brzmieniu:  

„Art. 149a. W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji 

podatkowej (Dz. U. poz. 1269, 1513 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 394 

i 905) w art. 77 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r., 

z wyjątkiem:”.”; 

Poprawka 

KBFP 

20)  skreśla się art. 154; Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

21)  skreśla się art. 154; Poprawka 

KBFP 

22)  w art. 162 w ust. 7 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami 

„28 lutego 2017 r.” oraz wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się 

wyrazami „1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

23)  w art. 162 w ust. 7 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami 

„28 lutego 2017 r.” oraz wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się 

wyrazami „1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

24)  w art. 163 w ust. 1 wyrazy „Z dniem 31 grudnia 2016 r. znosi się” 

zastępuje się wyrazami „Znosi się”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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25)  w art. 163 w ust. 1 wyrazy „Z dniem 31 grudnia 2016 r. znosi się” 

zastępuje się wyrazami „Znosi się”; 

Poprawka 

KBFP 

26)  w art. 164: 

a) skreśla się pkt 4, 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Naczelnicy urzędów skarbowych stają się organami Krajowej 

Administracji Skarbowej.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

27)  w art. 166 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami 

„28 lutego 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 166 w ust. 2 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się wyrazami 

„28 lutego 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

29)  w art. 167 w ust. 2 i 6 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się 

wyrazami „28 lutego 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

30)  w art. 167 w ust. 2 i 6 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępuje się 

wyrazami „28 lutego 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

31)  w art. 171 w ust. 3 wyraz „zatrudnienia” zastępuje się wyrazami „pracy 

lub służby”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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Uwaga: 

Poprawki nr 32 i 58 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 33 i 60. 

 

32)  w art. 174: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 

w brzmieniu: 

„1. Osoby zajmujące stanowisko oraz pełniące obowiązki 

naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców na podstawie 

dotychczasowych przepisów wykonują swoje obowiązki do dnia 

otrzymania aktów powołania na podstawie ustawy, o której mowa 

w art. 1, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 r.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Powołania na stanowiska, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na 

wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. Powołania na stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, 

dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 33 i 60 należy głosować łącznie. 

 

33)  w art. 174: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 

w brzmieniu: 

„1. Osoby zajmujące stanowisko oraz pełniące obowiązki 

naczelników urzędów skarbowych i ich zastępców na podstawie 

dotychczasowych przepisów wykonują swoje obowiązki do dnia 

otrzymania aktów powołania na podstawie ustawy, o której mowa 

w art. 1, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 r.”, 

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

Poprawka 

KBFP 
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„3. Powołania na stanowiska, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, 

dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na 

wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

4. Powołania na stanowiska, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 i 5, 

dokonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.”; 

34)  w art. 180 w części wspólnej wyliczenia wyrazy „31 grudnia 2016 r.” 

zastępuje się wyrazami „28 lutego 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

35)  w art. 184 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do osób, które były zatrudnione na stanowisku inspektora 

kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 

1) art. 20 ust. 2 i 4 ustawy wymienionej w art. 29, 

2) art. 9 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 119, 

3) art. 286 ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 120 

– stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

36)  w art. 196 w ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

37)  w art. 196 w ust. 2 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

38)  w art. 200 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 

2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

39)  w art. 200 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 

2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 
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40)  w art. 203 w ust. 1 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

41)  w art. 203 w ust. 1 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 marca 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

42)  w art. 225 w ust. 3 wyrazy „art. 14b § 5a, wydanych na podstawie 

przepisów ustawy wymienionej w art. 40” zastępuje się wyrazami „art. 

14b § 5a ustawy wymienionej w art. 40, wydanych na podstawie 

przepisów tej ustawy”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

43)  w art. 233 wyrazy „31 marca 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 

2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

44)  w art. 233 wyrazy „31 marca 2017 r.” zastępuje się wyrazami „31 maja 

2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

45)  w art. 235 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 marca 

2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

46)  w art. 235 wyrazy „1 stycznia 2017 r.” zastępuje się wyrazami „1 marca 

2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

47)  w art. 258 w pkt 3 wyrazy „art. 99 ust. 5” zastępuje się wyrazami 

„art. 99 ust. 4”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 
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48)  w art. 258 w pkt 3 wyrazy „art. 153 ust. 6 i 7” zastępuje się wyrazami 

„art. 153 ust. 6”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

49)  w art. 258 skreśla się pkt 5; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

50)  w art. 260: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „1 stycznia 2017 r.,”, 

b) w ust. 4 i 7 wyrazy „30 czerwca 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„31 października 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

51)  w art. 260: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „1 stycznia 2017 r.,”, 

b) w ust. 4 i 7 wyrazy „30 czerwca 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„1 stycznia 2018 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

52)  skreśla się art. 261; Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

53)  w art. 262 w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„31 sierpnia 2017 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

54)  w art. 262 w ust. 1 wyrazy „30 czerwca 2017 r.” zastępuje się wyrazami 

„31 sierpnia 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

55)  w art. 263: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 2017 r. 

zastępuje się wyrazami „1 marca 2017 r.”, 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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b) w pkt 1: 

– po wyrazach „art. 1,” dodaje się wyrazy „art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c 

i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13,”, 

– po wyrazach „art. 28,” dodaje się wyrazy „art. 40 pkt 39 lit. a tiret 

drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret 

drugie,”, 

– po wyrazach „art. 121,” dodaje się wyrazy „art. 149a,”, 

c) po pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu: 

„...) art. 151, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;”; 

56)  w art. 263: 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 stycznia 2017 r. 

zastępuje się wyrazami „1 marca 2017 r.”, 

b) w pkt 1 po wyrazach „art. 121,” dodaje się wyrazy „art. 149a,”; 

c) po pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu: 

„...) art. 151, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.”; 

Poprawka 

KBFP 

57)  w art. 263 w pkt 1 wyrazy „art. 166 ust. 1–5” zastępuje się wyrazami 

„art. 166”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

58)  w art. 263: 

a) w pkt 1 po wyrazach „art. 167 ust. 1, 2 i 6,” dodaje się wyrazy „art. 

174 ust. 3 i 4,”, 

b) w pkt 2 wyrazy „art. 174 pkt 6” zastępuje się wyrazami „art. 174 

ust. 2 pkt 6”; 

Poprawka 

senatorów: 

G. Biereckiego, 

K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

59)  w art. 263 w pkt 1 wyrazy „ i art. 203 ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„, art. 203 ust. 1 i art. 262 ust. 1”; 

Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

60)  w art. 263 w pkt 2 wyrazy „art. 174 pkt 6” zastępuje się wyrazami 

„art. 174 ust. 2 pkt 6”; 

Poprawka 

KBFP 
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61)  w art. 263 skreśla się pkt 3. Poprawka 

KBFP 

poparta przez 

komisję 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


