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SPRAWOZDANIE 
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(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 października 2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone 

w toku debaty w dniu 25 października 2018 r. nad ustawą  

o kołach gospodyń wiejskich 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 4-7, 9, 11-13, 15-19, 

21-29, 31, 33-36, 38-42 oraz 44-47. 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

   (-) Jerzy Chróścikowski 

 

 

 

nafouki
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen. 

J. Libickiego 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Poprawki nr 1, 19, 29 i 42 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 20, 30 

i 43. 

 

1)  w art. 3 w ust. 5 wyrazy „art. 12 pkt 1, 2 i 4, art. 13–22, art. 26 oraz art. 

27” zastępuje się wyrazami „art. 13–22, art. 26, art. 27 oraz art. 27a ust. 

1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2–5”; 

Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 20, 30 i 43 należy głosować łącznie. 

 

2)  w art. 3 w ust. 5 wyrazy „art. 12 pkt 1, 2 i 4, art. 13–22, art. 26 oraz art. 

27” zastępuje się wyrazami „art. 13–22, art. 26, art. 27 oraz art. 27a ust. 

1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2–4”; 

Poprawka sen. 

M. Poślednika 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3, 14 i 32 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 5, 13, 

15, 33 i 34. 

 

3)  w art. 4  skreśla się ust. 1 i 5; Poprawka sen. 

M. Poślednika 
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4)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy „zostać utworzone” zastępuje się wyrazami 

„mieć siedzibę”; 

Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 5 i 13 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy  „w rozumieniu niniejszej ustawy”; Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 6, 11, 18 i 38 należy głosować łącznie. 

 

6)  w art. 4 w ust. 3 wyrazy „stale zamieszkuje na obszarze wsi będącej” 

zastępuje się wyrazami „której miejscem zamieszkania jest wieś 

będąca”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 5 w ust. 2: 

a) w pkt 10 po wyrazach „na zewnątrz” dodaje się wyrazy 

„,w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych”, 

b) skreśla się pkt 12; 

Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

8)  w art. 5 w ust. 2 skreśla się pkt 12; Poprawka sen. 

M. Poślednika 

 Uwaga: 

Poprawki nr 9, 24, 40 i 47 należy głosować łącznie. 
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9)  w art. 5 w ust. 2 skreśla się pkt 13; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

10)  w art. 7 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, z tym że członkowie komitetu 

założycielskiego odpowiadają za nie wobec koła według przepisów 

prawa cywilnego”; 

Poprawka sen. 

M. Poślednika 

11)  w art. 8 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „stałym zamieszkiwaniu” zastępuje się 

wyrazami „miejscu zamieszkania”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

12)  w art. 8 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyraz „własnoręczne”; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

13)  w art. 9: 

a) w ust. 1 wyrazy „i założyciele koła spełniają wymagania określone 

w ustawie” zastępuje się wyrazami „, założyciele koła spełniają 

wymagania określone w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano 

wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi”, 

b) skreśla się ust. 3; 

Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

14)  w art. 9 skreśla się ust. 3; Poprawka sen. 

M. Poślednika 

15)  w art. 9: 

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 
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zaświadczenia o wpisaniu koła do rejestru Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika 

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

właściwego ze względu na siedzibę koła.”; 

16)  w art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru przez więcej 

niż jedno koło gospodyń wiejskich utworzone na terenie tej samej wsi, 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje 

wpisu tego koła, które złożyło wniosek najwcześniej.”; 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 

17)  w art. 10 w ust. 4 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

18)  w art. 11 wyrazy „stałym zamieszkiwaniu” zastępuje się wyrazami 

„miejscu zamieszkania”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

19)  skreśla się art. 12; Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

20)  skreśla się art. 12; Poprawka sen. 

M. Poślednika 

21)  w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nazwa koła, adres siedziby koła, numer identyfikacyjny koła w 

krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej 

(REGON), jeżeli numer taki został nadany, oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) koła;”; 

 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 
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22)  w art. 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) lista członków koła zawierająca miejsce stałego zamieszkania oraz 

numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu 

ewidencji ludności (PESEL) członka, a w przypadku osoby 

nieposiadającej obywatelstwa polskiego – z kodem kraju tej osoby 

oraz numerem jej paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego jej tożsamość.”; 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 23 i 39 należy głosować łącznie. 

 

23)  w art. 15 w ust. 1 wyraz „władz” zastępuje się wyrazem „organów”; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

24)  w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „podziału zysku netto 

lub”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 25, 26 i 46 należy głosować łącznie. 

 

25)  w art. 16 skreśla się ust. 2; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

26)  w art. 20 skreśla się ust. 2; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 
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27)  w art. 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, stosownie do postanowień 

statutu,”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

28)  w art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Czynności, o których mowa w ust. 4, Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmuje także na wniosek 

Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.”; 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 

29)  dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan 

likwidacji: 

1) jeżeli podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu koła; 

2) jeżeli uchwalona zmiana statutu koła nie odpowiada wymaganiom 

określonym w ustawie, a koło gospodyń wiejskich, mimo 

wskazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały 

usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu koła; 

3) jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej 

w art. 5 ust. 1; 

4) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Likwidację przeprowadza się  w sposób określony w statucie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli statut nie 

przewiduje likwidacji koła gospodyń wiejskich  lub jego postanowienia 

w tym przedmiocie nie są wykonywane, Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może zwrócić się do sądu o 

likwidację koła gospodyń wiejskich. 

4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 likwidacja koła 

gospodyń wiejskich  może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy. 

5. Jeżeli statut koła gospodyń wiejskich nie określa przeznaczenia 

środków majątkowych pozostających po jego likwidacji, sąd orzeka o 

Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 
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przeznaczeniu tych środków z uwzględnieniem statutowych celów koła 

gospodyń wiejskich.”; 

30)  dodaje się art. 27a w brzmieniu: 

„Art. 27a. 1. Koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan 

likwidacji: 

1) jeżeli podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu koła; 

2) jeżeli uchwalona zmiana statutu koła nie odpowiada wymaganiom 

określonym w ustawie, a koło gospodyń wiejskich, mimo 

wskazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały 

usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu koła; 

3) jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej 

w art. 5 ust. 1; 

4) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. 

2. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może 

w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2–4 stwierdzić stan likwidacji 

koła gospodyń wiejskich.  

3. Koło gospodyń wiejskich może zaskarżyć do sądu stwierdzenie 

stanu likwidacji w ciągu sześciu tygodni od dnia jego doręczenia wraz z 

uzasadnieniem. W razie niezaskarżenia stwierdzenia stanu likwidacji w 

ustawowym terminie lub uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego 

powództwo albo umarzającego postępowanie w sprawie, Prezes 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznacza 

likwidatora. 

4. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do likwidacji koła 

gospodyń wiejskich  stosuje się odpowiednio przepisy art. 118–128 

ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1285).”; 

Poprawka sen. 

M. Poślednika 

31)  w art. 32 w pkt 3 w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „ust. 4a” 

zastępuję się wyrazami „ust. 4b”, oraz dotychczasowy ust. 4a oznacza 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 
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się jako ust. 4b.; poparta przez 

komisję 

32)  w art. 34 skreśla się ust. 2; Poprawka sen. 

M. Poślednika 

33)  w art. 34: 

a) w ust. 2 i 4 wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „miesiąca”, 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy zostanie złożony wniosek o wpis do rejestru koła gospodyń 

wiejskich, które miałoby zostać utworzone na podstawie przepisów 

niniejszej ustawy, a Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa ustali, że na terenie tej samej wsi utworzono już koło 

gospodyń wiejskich na podstawie przepisów dotychczasowych, 

wówczas postępowanie o wpis do rejestru koła, które miałoby zostać 

utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy, zawiesza się do 

chwili złożenia wniosku o wpis do rejestru koła działającego na 

podstawie przepisów dotychczasowych albo złożenia oświadczenia 

przez to koło o rezygnacji z prawa pierwszeństwa, nie dłużej jednak niż 

do upływu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 

34)  w art. 34 dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie 

przepisów dotychczasowych, które wystąpią o rejestrację w terminie 

określonym w ust. 2, ograniczenia określonego w  art. 4 ust. 1 nie 

stosuje się.”; 

Poprawka sen. 

A. Kamińskiego 

poparta przez 

komisję 

35)  art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. 1. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu 

państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których 

mowa w art. 2 ust. 3. 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 
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2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w 

drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa na wniosek złożony przez koło gospodyń wiejskich. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do kierownika 

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu 

opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika 

biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa 

właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich. 

5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawach o przyznanie 

pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do 

spraw rozwoju regionalnego. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może 

udzielić Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji 

celowej, na zasadach określonych w przepisach o finansach 

publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy finansowej, o 

której mowa w ust. 1. 

7. Do środków otrzymanych przez Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie ust. 6 nie 

stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 

1366, 1669 i 1693). 

8. Otrzymaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa dotację, o której mowa w ust. 6, uznaje się za 

wykorzystaną w momencie przekazania pomocy przez Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek koła. 

9. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister 

właściwy do spraw finansów publicznych może dokonać zmiany 

przeznaczenia rezerw celowych. 
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10. W 2018 r. podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 

9, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w 

terminie do dnia 15 grudnia 2018 r. na wniosek ministra właściwego do 

spraw rozwoju regionalnego. 

11. W 2018 r. do rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, nie 

stosuje się terminów określnych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz 

rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń 

wiejskich oraz jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia 

dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich.”; 

36)  dodaje się art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa 

przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na 

realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3, wynosi w 2018 r. 

90.000.000 zł. 

2. W przypadku gdy wielkość wydatków w 2018 r., określona jako 

iloczyn liczby złożonych wniosków, o których mowa w art. 35 ust. 2, 

oraz wysokości jednostkowej pomocy finansowej dla koła gospodyń 

wiejskich, przekroczy kwotę maksymalnego limitu wydatków, o której 

mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na 

podstawie informacji otrzymanych od Prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa o zapotrzebowaniu na środki finansowe 

wynikającym ze złożonych wniosków, ustala współczynnik procentowy 

udzielenia pomocy. 

3. Współczynnik, o którym mowa w ust. 2, ogłaszany jest w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu 

obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

Poprawka 

KRRW 

poparta przez 

komisję 
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4. Wysokość pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1, oblicza się 

jako iloczyn stawki pomocy określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 35 ust. 12 i współczynnika, o którym mowa w ust. 2. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana od dnia 

następującego po dniu ogłoszenia współczynnika, o którym mowa w 

ust. 2, nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.”. 

37)  w art. 36 wyrazy „z dniem następującym po dniu ogłoszenia” zastępuje 

się wyrazami „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”; 

Poprawka sen. 

M. Poślednika 

38)  w załączniku w § 5 w ust. 1 wyrazy „stale zamieszkujące w” zastępuje 

się wyrazami „, których miejscem zamieszkania jest”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

39)  w załączniku: 

a) w § 8 w ust. 1 wyrazy „najwyższą władzą” zastępuje się wyrazami 

„najwyższym organem”, 

b) w § 13 w ust. 1 w pkt 2  wyraz „władz” zastępuje się wyrazem 

„organów”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

40)  w załączniku w § 8 w ust. 3 w pkt 12 skreśla się wyrazy „podziału 

zysku netto lub”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

41)  w załączniku: 

a) w § 8 w ust. 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „przedmiocie” zastępuje 

się wyrazem „sprawach”, 

– w pkt 1 wyraz „zbycia” zastępuje się wyrazami „nabycia, zbycia”, 

– w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy  „w obecności co 

najmniej połowy Zebrania Członków”, 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 
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b) w § 9 w ust. 5  wyrazy „nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania 

Koła i zmian w statucie” zastępuje się wyrazami „zmian w statucie 

oraz określonych w § 8 ust. 4”; 

42)  w załączniku w § 8 w ust. 4 w pkt 2 wyraz „likwidacji” zastępuje się 

wyrazem „rozwiązania”; 

Poprawka sen. 

J .Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

43)  w załączniku w § 8 w ust. 4 w pkt 2 wyraz „likwidacji” zastępuje się 

wyrazem „rozwiązania”; 

Poprawka sen. 

M. Poślednika 

44)  w załączniku w § 9: 

a) w ust. 1 wyrazy „Zwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje 

Zarząd Koła” zastępuje się wyrazami „Zarząd Koła zwołuje 

Zwyczajne Zebranie Członków Koła”, 

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Nadzwyczajne 

Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła” zastępuje się 

wyrazami „Zarząd Koła zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków 

Koła”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

45)  w załączniku w § 10 skreśla się ust. 2; Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

46)  w załączniku w § 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „należą 

wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Koła, w 

szczególności” zastępuje się wyrazem „należy”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

poparta przez 

komisję 

47)  w załączniku w § 15 skreśla się ust. 3. Poprawka 

senatorów: 

M. Poślednika, 

J. Chróścikowskiego 

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 

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


