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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Nadzwyczajna 
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych. 

 
Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został 

upoważniony poseł Adam Abramowicz . 

 

 Przewodniczący Komisji 
 

(-) Janusz Palikot 
  

 



 
 

 
projekt  

USTAWA 

z dnia            2008 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

 
Art. 1. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 
r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 w 
brzmieniu: 

 „13) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 
jeżeli pożyczka ta (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku 
gdy: 

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 
kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 
wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 
pożyczki (kredytu),  

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 
pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 
pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 
(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.”; 

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 8 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 
pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę 
pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem 
waluty obcej, jeżeli: 

- pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 
kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, 

poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, 
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, 
poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370, Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 
19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, 
poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 
79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844. Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 
135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 
2217, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 
109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 151, poz. 1596, Nr 
162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619, Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 
30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, 
Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484,  
Nr 180, poz. 1495, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 
136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657, Nr 249, 
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 
1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378, Nr 211, poz. 1549. 

 



różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki 
(kredytu),  

- pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 
kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w 
wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 
zwróconego kapitału,”. 

 
Art. 2. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 
2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w 
brzmieniu: 

 „10) przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), 
jeżeli pożyczka ta (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, w przypadku 
gdy: 

a) pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 
kapitału w wysokości wyższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) - w 
wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwróconego kapitału a kwotą udzielonej 
pożyczki (kredytu),  

b) pożyczkobiorca (kredytobiorca) zwraca tytułem spłaty pożyczki (kredytu) środki 
pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanej 
pożyczki (kredytu) - w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanej pożyczki 
(kredytu) a kwotą zwróconego kapitału.”; 

2) w art. 16 w ust. 1 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych 
pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę 
pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem 
waluty obcej, jeżeli: 

- pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca 
kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości 
różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki 
(kredytu),  

- pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę 
kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w 
wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą 
zwróconego kapitału,”. 

  

Art. 3. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.  

                                                           
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 

86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 
110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 
1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684, Nr 230, poz. 1922, 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 
45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124, Nr 
223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135, Nr 254, poz. 
2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 
169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 
107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589, Nr 251, poz. 1847, 
z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1238.   



 
 
 

UZASADNIENIE 

 

1. Wyjaśnienie celu ustawy 

Zmiany zaproponowane w projekcie mają na celu usunięcie trudności związanych z 

rozliczaniem kredytów/pożyczek z klauzulą waloryzacyjną  

2. Stan obecny 

W zakresie rozliczania kredytów z klauzulą waloryzacyjną obecne regulacje budzą wiele 

kontrowersji z uwagi na fakt, iż różnica pomiędzy kwotą otrzymanego/zwróconego 

kredytu/pożyczki, a kwotą tego kredytu/pożyczki z dnia zwrotu/otrzymania, zgodnie z 

dominującą linią orzeczniczą nie stanowi kategorii podatkowej. Tego rodzaju podejście w 

sposób nieuzasadniony różnicuje sytuację podatkową kredytodawców/pożyczkodawców i 

kredytobiorców/pożyczkobiorców w zależności od tego, czy kredyt/pożyczka zostały 

zaciągnięte w walucie obcej czy w złotych z klauzula waloryzacyjną. 

3.Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym 

Przyjęcie zawartych w projekcie propozycji w zakresie kredytów z klauzulą waloryzacyjną 

spowoduje, iż różnica pomiędzy kwotą otrzymanego/zwróconego kredytu/pożyczki z klauzulą 

waloryzacyjna, a kwotą tego kredytu/pożyczki z dnia zwrotu/otrzymania stanowić będzie  

odpowiednio przychód/koszt podatkowy, analogicznie jak w sytuacji kredytów/pożyczek 

walutowych. 

4.Oczekiwane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw projektowany przepis ma za zadanie usunąć trudności 

związane z niejednoznaczną interpretacją możliwości pojawienia się przychodu i kosztu 

podatkowego w związku z zaciągnięciem lub udzieleniem specyficznej formy 

kredytu/pożyczki. Dzięki temu przedsiębiorcy nie będą zmuszeni działać w obszarze ryzyka 

podatkowego albo wnioskować o interpretacje w ich indywidualnej sprawie. 

Z punktu widzenia budżetu państwa projektowany przepis będzie miał wpływ na wzrost lub 

spadek dochodów w zależności: 

- od zmiany poszczególnych kursów walut obcych, którymi waloryzowane są kredyty oraz  

- od ilości i  

- wartości tych kredytów.  

Nie wydaje się jednak aby ich skala była na tyle duża aby spowodować przesunięcia w 

budżecie państwa. Dokładniejsze skutki można jednak przewidzieć na podstawie 

szczegółowych analiz na bazie informacji udostępnionych przez banki oraz historycznych 

zmian kursów.  

5. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 



Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.  
 



Warszawa, 6 czerwca 2008 r. 
BAS-WAEM-1419/08 

 
 
 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

         
 
 
     Opinia prawna  
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Adam Abramowicz) 

  
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 14 ust. 2 i art. 23 

ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami; dalej: ustawa o PIT), 
a także zmianę art. 12 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 
654, ze zmianami; dalej: ustawa o CIT). Zmiana dotyczy uznania za przychód z 
działalności gospodarczej (a w przypadku zmiany ustawy o CIT – za przychód z 
działalności) również przychodów osiągniętych w związku ze zwrotem lub 
otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka ta (kredyt) była waloryzowana 
kursem waluty obcej. Ponadto projekt określa przesłanki zaliczenia do kosztu 
uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, 
gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  



 

 

2

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 
opiniowanego projektu. 

 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest 
objęty prawem Unii Europejskiej. 

 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

 
 

Lech Czapla 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: działalność gospodarcza, kredyt, osoby fizyczne, osoby prawne, 

podatek dochodowy, pożyczka, projekt ustawy, Unia Europejska 



Warszawa, 6 czerwca 2008 r. 
BAS-WAEM-1420/08 

 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Adam Abramowicz) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 14 ust. 2 i art. 23 

ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami; dalej: ustawa o PIT), 
a także zmianę art. 12 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 
654, ze zmianami; dalej: ustawa o CIT). Zmiana dotyczy uznania za przychód z 
działalności gospodarczej (a w przypadku zmiany ustawy o CIT – za przychód z 
działalności) również przychodów osiągniętych w związku ze zwrotem lub 
otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka ta (kredyt) była waloryzowana 
kursem waluty obcej. Ponadto projekt określa przesłanki zaliczenia do kosztu 
uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, 
gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

 
 

Lech Czapla 
 
 
Deskryptory Bazy REX: działalność gospodarcza, kredyt, osoby fizyczne, osoby prawne, 

podatek dochodowy, pożyczka, projekt ustawy, Unia Europejska 
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W nawia,zaniu do przeslanego przy pismie Ps-146108 z dnia 12 czerwca 
2008 r. komisyjnego projektu ustawy 0 1.mianie llstawy 0 podatkudochodowym od 
os6b fizycznych oraz ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych 
uprzejmie zawiadamiam, :i:e Krajowa Rada Radc6w Prawnych nie zglasza uwag 
do tego projektu. 
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f1:,K-020 - 33 &/u8 Pan 

Lech Czapla 

Zast~pca Szefa 

Kancelarii Sejrnu 

W nawil\Zaniu do pisma z dnia 13 czerwca 2008 r. (znak PS-146/08) przekazuj'lcego 

w za1'lczeniu komis)jny projek/ us/awy 0 zmianie us/av.y 0 poda/ku dochodov.ym od os6b 

jizycznych oraz us/awy 0 poda/ku dochodol<ym od os6b prawnych uprzejmie infomluj~, 

ze Narodowy Bank Polski nie zglasza uwag do powyzszego dokumentu. 
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PREZES 
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Warszawa, dnia 2f-czerwca 2008 r. 

Joanna Agacka-Indecka 

Pan 

Lech Czapla 

Zast~pca Szefa 

Kancelarii Sejrnu 

Dot. PS - 146/08 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2008 r., dotycz'l.ce komisyjnego projektu 

us/awy 0 zmianie 0 poda/ku dochodowym od os6b fizycznych oraz us/awy 0 podatku 

dochodowym od os6b prawnych uprzejmie informuj~, ze Naczelna Rada Adwokacka 

pozytywnie ocenia przygotowany projekt. 

WYDZIAL PREZYDIALNY 

L.dz . 

OJ. - Of - :1..JJo9. 
Data wplywu . 

NACZELNA RAOA AOWOKACKA 

UL. SWI~TOJERSKA 16,00-202 WARSZAWA, TEL. 02.2 505 25 00, 022 505 2501, FAX 02250525 OB, E-M.AIL: HRA@HRA.PL WWW.NRA.PL 

THE PoLISH BAR COUNCil· COMSEll NATIONAL DES BARREAUX • POLNISCHE RECHTSANWALTSKAMMER • rnABHblM COBET AnBOKATOB 
REPRESENTATIVE OFFICE. "RESIDENCE BELLlARO", AUE BELLIARD 205, BTE 8.1040 BRUSS ELi; I BELGIUM, TEL./I"Alt (+32 2) 280 3130 
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KRAJOWA IZBA 
KRAJOWA RADA DORADC6w 

PODATKOWYCH DORADCOW PODATKOWYCH 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 roku 

Zbigniew Madej SZYMIK 
Przewodniczi\.cy Krajowej Rady 
Doradcow Podatkowych 

SEKRETAAIAT PanN[ARSZALKA ::;EJMU Ri' 
WP\:.YNI;t.O 

Bronislaw KOMOROWSKI 
Marszalek Sejmu RP 

Szanowny Panie Marszalku, 

W nawiqzaniu do pisma znak PS - 146/08 dotyczi\.cego poselskiego projektu 

ustawy 0 zmianie ustawy 0 podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy 0 

podatku dochodowym od osob prawnych (przedstawiciel wnioskodawcow: poset 

Adam Abramowicz) uprzejmie informuj~, :i:e Krajowa Rada Doradcow Podatkowych 

nie zglasza uwag do ww. projektu. 

li\.czi\.c wyrazy szacunku 

KRAJOWA IZBA DORADCOW PODATKOWYCH 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310,02-362 Warszawa, NIP 526-26-10-268 
tel. (22) 578 5000, fax (22) 578 5009, biuro@kidp.pl, www.kidp.pl 

mailto:biuro@kidp.pl


KRAJOWA IZBA BIEGEYCH REWIDENTOW 
PREZES
 

KRAJOWEJ RADY BIEGLYCH REWIDENTOW
 

P - 913/2008 Warszawa, 2008.07.01 

Pan 
LechCzapla 
Zastl(pca Szefa 
Kancelarii Sejmu 
ul. Wiejska 4/6/8 
00-902 Warszawa 

£ernt9;./ffO' ~. 
W imieniu Krajowej Rady Bieglych Rewident6w bardzo serdecznie dzil(kujl( za 

przeslanie komisyjnych projekt6w ustaw 0 zmianie ustawy 0 podatku dochodowym 

od os6b fizycznych oraz ustawy 0 podatku dochodowym od os6b prawnych 

przedstawiciel wnioskodawc6w posel Adam Abramowicz (pismo z 12.06.2008 r.;. 
znak: PS-146/08 i pismo z 13.06.2008 r.; znak: PS-147/08). 

Jednoczesnie pragnl( poinformowac, ze Krajowa Izba Bieglych Rewident6w nie 

zglasza uwag do ww. projekt6w. 

~IQI~2'::"rl~P""""

Pre z e s 

WYDZw:' PREZYDIALNY 
L.dz .. 

Data wpIywu .AI.L;:.Q:t..;:.~g .. 

KIIA.lOWA !lilA 81[1:1.\1:11 RI:WlIlI:NTOIV
 

al. .Jana Pawla IIllil. 00·175 WarsIawa. leI. (0-22) Im:lII III·ln. 1';lk, (fi22) 6:17:10 111
 
..-mail: ,,,kr,,t,,rial@kibr.llrg.pl. bill fIIeu' kihr.llrg. pi, hi Ip://www.kihr.llrg.\ll
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