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214 

USTAWA 

z dnia 18 lutego 1994 r. 

Nr 53 

o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państ
wowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Dział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 1. Funkcjonariuszom Pol icji, Urzędu Ochrony 
Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej, zwanym dalej " funkcjonariuszami", 
zwolnionym ze służby, przysługuje z budżetu państwa , na 
zasadach określonych w ustawie, zaopatrzenie emerytalne 
z tytułu wysługi lat lub w razie całkowitej niezdolności do 
służby, a członkom ich rodzin - w razie śmierci żywiciela. 

Art. 2. W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysłu
gują na zasadach określonych w ustawie: 

1) świadczenia pieniężne: 
a) emerytura policyjna, 
b) policyjna renta inwalidzka, 
c) policyjna renta rodzinna, 

d) dodatki do emerytury lub renty, 
e) zasiłek pogrzebowy, 

2) inne świadczenia i uprawnienia: 
a) świadczenia lecznicze, 
b) świadczenia socjalne, 
c) prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy 

w budownictwie mieszkaniowym. 

Art. 3. 1. Użyte w ustawie bez bliższego określenia 
pojęcia oznaczają : 

1) emerytura - emeryturę policyjną przyznawaną funkc 
jonariuszom, 

2) emeryt - emeryta policyjnego, 

3) renta inwalidzka - policyjną rentę inwalidzką przy
znawaną funkcjonariuszom, 

4) renta rodzinna - policyjną rentę rodzinną, 
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b) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyn 
niezależnych od organu emerytalnego. 

2. Wstrzymanie wypłaty świadczeń pieniężnych nastę
puje poczynając od miesiąca : 

1) przypadającego po miesiącu, w którym organ emerytal
ny wydał decyzję w przypadkach, o których mowa w ust. 
1 pkt 1 i pkt 2 lit. a), 

2) za który przysługiwało świadczenie nie doręczone 
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) . 

3. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli 
powstaną okoliczności uzasadniające zmniejszenie wysoko
ści świadczeń. 

Art. 46. 1. W razie ustania przyczyny powodującej 
wstrzymanie wypłaty świadczeń, wypłatę wznawia się od 
miesiąca, w którym ustała ta przyczyna, jednak za okres nie 
dłuższy niż trzy miesiące kalendarzowe wstecz od miesiąca, 
w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub 
wydano decyzję z urzędu, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2. 

2. Jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło na 
skutek błędu organu emerytalnego, wypłatę wznawia się 
poczynając od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za 
okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, 
w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty lub 
wydano decyzję z urzędu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w razie 
ponownego ustalenia prawa do świadczeń lub ich wysoko
ści, z tym że w przypadku wznowienia postępowania albo 
wskutek rewizji nadzwyczajnej okres trzech miesięcy lub 
trzech lat liczy się od miesiąca, w którym wniesiono wniosek 
o wznowienie postępowania lub o złożenie rewizji nad
zwyczajnej. 

Art. 47. 1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wnio
sek o świadczenia pieniężne, świadczenia należne jej do dnia 
śmierci przysługują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, małżonkowi 
i dzieciom, a w razie ich braku - kolej no: wnukom, rodzicom, 
dziadkom i rodzeństwu. Osoby te mają prawo do udziału 
w nie ukończonym postępowaniu prowadzonym dalej 
w sprawie tych świadczeń. 

2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się: 

1) małżonkowi lub dzieciom osoby, która zgłosiła wniosek, 
zamieszkałym z nią w dniu jej śmierci, 

2) małżonkowi lub dzieciom nie spełniającym warunku 
określonego w pkt 1 albo innym członkom rodziny, 
o których mowa w ust. 1, jeżeli pozostawali na utrzyma
niu osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia, lub 
osoba ta pozostawała na ich utrzymaniu. 

3. Prawo do świadczeń określonych w ust. 1 ustaje 
w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia 
te przysługiwały, chyba że osoba, o której mowa w ust. 1, 
wystąpi z wnioskiem o dalsze prowadzenie postępowania . 

Art. 48. 1. Osoba uprawniona do zaopatrzenia emery
talnego jest obowiązana zawiadomić właściwy organ emery
talny o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo 
pozarolniczej działalności gospodarczej, o wysokości osiąga
nego wynagrodzenia lub dochodu, o którym mowa wart. 41 , 
oraz o każdorazowej podwyżce wysokości wynagrodzenia lub 
dochodu ponad kwotę określoną w tym artykule i innych 
okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie pra
wa do świadczeń albo ograniczenie ich wysokości. 

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowied
nio na zakładzie pracy. 

3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić właś
ciwy organ emerytalny o podjęciu przez emeryta lub rencistę 

działalności gospodarczej oraz o wysokości dochodu osiąga
nego z tytułu tej działalności. 

Dział VII 

ZWROT ŚWIADCZEŃ NIENALEŻNYCH, POTRĄCENIA 
I EGZEKUCJA ZE ŚWIADCZEŃ 

Art. 49. 1. Osoby, które pobierały świadczenia pienię
żne pomimo istnienia okoliczności powodujących ustanie 
lub zawieszenie prawa do świadczeń albo ograniczenie ich 
wysokości, są obowiązane do zwrotu nienależnych im świa 
dczeń, jeżeli były pouczone w formie pisemnej przez organ 
emerytalny o obowiązku zawiadomienia o tych okolicznoś
ciach. 

2. Osoba, która pobierała świadczenia pieniężne ustalo
ne i wypłacone na podstawie nieprawdziwych zeznań lub 
dokumentów albo w innych wypadkach świadomego wpro
wadzenia w błąd, jest obowiązana do zwrotu nienależnych 
jej świadczeń . 

3. Nie można żądać zwrotu nienależnie pobranych 
świadczeń za okres dluższy niż 12 miesięcy, jeżeli osoba 
pobierająca świadczenia zawiadomiła właściwy organ eme
rytalny o okolicznościach powodujących ustanie lub zawie
szenie prawa do świadczeń albo ograniczenie ich wysokości, 
a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane; w pozos
tałych przypadkach - za okres dłuższy niż trzy lata od daty 
wydania decyzji. 

4. Organ emerytalny może odstąpić od żądania zwrotu 
nienależnie pobieranych świadczeń w całości lub w części, 
jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności. 

Art. 50. Organ emerytalny dokonuje potrąceń ze świa
dczeń pieniężnych w wysokości i na zasadach określonych 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin. 

Art. 51. Ze świadczeń pieniężnych prowadzi się eg
zekucję w wysokości i na zasadach określonych w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

Dział VIII 

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH 

Art. 52. W ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie 
Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 453 oraz 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) art. 39 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 39. Funkcjonariusze i członkowie ich rodzin mają 

prawo do świadczeń emerytalnych i rento
wych według zasad i na warunkach okreś
lonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal
nym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony 
Państwa, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin."; 

2) art. 96 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 96. Sprawy zastrzeżone do właściwości Ministra 

Spraw Wewnętrznych w ustawie z dnia 16 
grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysłu
gujących w razie wypadków i chorób pozos
tających w związku ze służbą w Milicji Oby
watelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. 
Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 
i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192) 
należą - w odniesieniu do funkcjona-
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riuszy Służby Więziennej i członków ich ro 
dzin - do właściwości Ministra Sprawied
liwości." 

Art. 53. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, 
poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) wart. 69 w ust. 4, wart. 75 w ust. 3, wart. 76 w ust. 

3 i wart. 98 po wyrazach "funkcjonariuszy Policji" 
stawia się przecinek, a wyrazy "oraz ich rodzin" za
stępuje się wyrazami "Urzędu Ochrony Państwa, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię
ziennej oraz ich rodzin"; 

2) skreśla się art. 130. 

Art. 54. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422 i Nr 107, poz. 461 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 56 w ust. 4, wart. 62 w ust. 3, wart. 63 w ust. 
3 i wart. 85 po wyrazach "funkcjonariuszy Policji" 
stawia się przecinek, a wyrazy "oraz ich rodzin" za
stępuje się wyrazami "Urzędu Ochrony Państwa, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię 
ziennej oraz ich rodzin"; 

2) skreśla się art. 116. 

Art. 55. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, 
poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 oraz z 1993 r. Nr 12, poz. 
52) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 74: 
a) w ust. 2 wyrazy "półtora roku wysługi" zastępuje się 

wyrazami "półtora roku służby", 
b) w ust. 5 po wyrazach "funkcjonariuszy Policji" 

stawia się przecinek, a wyrazy "oraz ich rodzin" 
zastępuje się wyrazami "Urzędu Ochrony Państwa, 
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin"; 

2) wart. 79 w ust. 3, wart. 80 w ust. 3 i wart. 102 po 
wyrazach "funkcjonariuszy Policji" stawia się przecinek, 
a wyrazy "oraz ich rodzin" zastępuje się wyrazami 
"Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państ
wowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin"; 

3) skreśla się art. 133; 

4) wart. 151 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 
,,6. Okresu pracy zaliczonego do wysługi lat w Straży 

Granicznej, o którym mowa w ust. 5, nie traktuje się 
na równi ze służbą dla celów emerytalnych."; 

5) w art. 154: 
a) w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem 

oraz dodaje się wyrazy "z tym że przewidziane w nich 
kompetencje wojskowych organów kwaterunko
wych przysługują odpowiednio organom, o których 
mowa wart. 94.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 
,,3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio po przejś

ciu funkcjonariusza na policyjną emeryturę lub 
rentę, a także do członków rodziny uprawnio
nych do policyjnej renty rodzinnej." 

Art. 56. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państ
wowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 oraz z 1992 r. 
Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 60 w ust. 1 i 4, wart. 66 w ust. 2 i wart. 84 po 
wyrazach "funkcjonariuszy Policji" stawia się przecinek, 
a wyrazy "oraz ich rodzin " zastępuje się wyrazami 
"Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państ
wowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich 
rodzin"; 

2) wart. 129 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 
,,2a. Do ciągłości służby, o której mowa w ust. 2, zalicza 

się okresy nauki w szkołach pożarniczych." 

Dział IX 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

Art. 57. 1. Świadczenia pienlęzne przewidziane 
w ustawie dla funkcjonariuszy i ich rodzin wypłaca właściwy 
do spraw rent organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na 
podstawie decyzji wydanych przez organy emerytalne, o któ
rych mowa wart. 32 ust. 1. 

2. Organy emerytalne, określone wart. 32 ust. 1, podej
mą, nie później niż od dnia 1 stycznia 1995 r., wypłatę 
świadczeń pieniężnych przewidzianych w ustawie dla funkc
jonariuszy i ich rodzin . 

Art. 58. 1. Osobom, którym w dniu wejścia w życie 
ustawy przysługują emerytury i renty na podstawie przepi
sów dotychczasowych, wysokość tych świadczeń ustala się 
na nowo z urzędu, według zasad określonych w ustawie, 
z tym że: 

1) emerytury i renty, do których prawo ustalono na pod
stawie przepisów dotychczasowych, stają się emerytu
rami i rentami w rozumieniu ustawy, 

2) wysługa emerytalna funkcjonariuszy, zwolnionych ze 
służby do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 
ustawy, podlega zachowaniu i traktuje się ją jako okres 
służby, z zastrzeżeniem przepisu art. 13 ust. 2, 

3) dotychczasowa podstawa wymiaru świadczeń pienięż
nych podlega przeliczeniu na stawki uposażenia obo
wiązujące w dniu wejścia w życie ustawy w następujący 
sposób: 

a) stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku za 
stopień z dnia zwolnienia ze służby funkcjonariusza 
zastępuje się stawkami uposażenia zasadniczego 
i dodatku za stopień z dnia wejścia w życie ustawy, 

b) ustala się wskaźnik relacji: sumy miesięcznej kwoty 
dodatków o charakterze stałym (z wyjątkiem dodat
ku za stopień) i miesięcznej równowartości nagrody 
rocznej do uposażenia zasadniczego i dodatku za 
stopień z dnia zwolnienia ze służby; wskaźnik ten 
wyraża się w procentach z zaokrągleniem do setnych 
części procentu; do ustalenia powyższego wskaźnika 
przyjmuje się dodatki o charakterze stałym, które 
stosownie do przepisów o uposażeniu funkcjonariu
szy obowiązują w dniu wejścia w życie ustawy, 

c) odtworzoną kwotę dodatków o charakterze stałym, 
nagrody rocznej lub premii oblicza się mnożąc przeli
czone na dzień wejścia w życie ustawy uposażenie 
zasadnicze i dodatek za stopień przez wskaźnik 
wysokości dodatków, 

4) nie uwzględnia się podwyższeń, o których mowa wart. 
15 ust. 2 i 3. 

2. Emerytury i renty w wysokości ustalonej stosownie 
do ust. 1 przysługują od pierwszego dnia miesiąca na
stępującego po miesiącu wejścia w życie ustawy. Realizacja 
podwyżki następuje nie później niż w ciągu 60 dn i od dnia 
wejścia w życie ustawy. 
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3. Jeżeli kwota emerytury lub renty, ustalona w myśl 
ust. 1 i 2, byłaby niższa od kwoty świadczenia przysługujące
go na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia 
w życie ustawy, zachowuje się świadczenie w dotychczaso
wej wysokości do czasu, gdy jego wymiar, ustalony w myśl 
tych przepisów, przekroczy kwotę dotychczasowego świad
czenia, z uwzględnieniem ust. 4 i 5. 

4. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględn ia 
się kwotę świadczenia ze wszystkimi wzrostami i dodatkami, 
z wyłączeniem dodatków określonych wart. 25 ust. 1. 

5. Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1, podlegają 
waloryzacji na zasadach określonych w ustawie. 

6. Jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy zostan ie 
zgłoszony wniosek o doliczenie nie uwzględnionych dotych 
czas w wymiarze emerytury okresów składkowych lub nie
składkowych, do ustałenia wysokości emerytury stosuje się 
przepisy art. 14 i art . 1 5 ust. 1. 

7. Ministrowie Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedli
wości, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze 
zarządzenia, szczegółowe zasady przeliczenia uposażenia. 

Art. 59. Osobom, które w związku z art. 13 ust. 2 utra
ciły prawo do emerytury przewidzianej w ustawie i nie 
spełniają warunków do zaopatrzenia emerytalnego na pod 
stawie innych przepisów - przysługuje świadczenie w wy 
sokości najniższej emerytury, wypłacanej przez organ emery
tałny właściwy według niniejszej ustawy. 

Art. 60. Emerytury i renty osób, których świadczenia 
zostały zrewaloryzowane na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które 
ukończyły 80 lat, oraz o zmianie przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym (Dz. U. Nr 92, poz. 540), podlegają obliczeniu 
na nowo w wysokości i według zasad określonych wart. 58 
ustawy. 

Art . 61. 1. Funkcjonariuszom zwolnionym z Policji 
państwowej podstawę wymiaru świadczenia ustala się przyj
mując przeciętne uposażenie funkcjonariusza przysługujące 
na stanowisku porównywalnym do stanowiska zajmowane
go w dniu zwoln ienia ze służby. Przepis art. 5 oraz przelicze
nie, o którym mowa wart. 58 ust. 1, stosuje się odpowiednio. 

2. Członkom Korpusu Technicznego Pożarnictwa i fun
kcjonariuszom pożarnictwa zatrudnionym lub pełniącym 
służbę w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożaro
wej podstawę wymiaru świadczenia ustala się przyjmując 
uposażenie funkcjonariusza przysługujące na stanowisku 
porównywalnym do stanowiska zajmowanego w dniu zwol
nienia ze służby. Przepis art. 5 oraz przeliczenie, o którym 
mowa wart. 58 ust. 1, stosuje się odpowiednio. 

3. W stosunku do funkcjonariuszy, którzy w dn iu wejś
cia w życie ustawy pozostają w służbie i spełniają na 
podstawie dotychczasowych przepisów warunki do ustale
nia emerytury policyjnej - w zakresie wysługi emerytalnej 
stosuje się przepisy art. 58 ust. 1 pkt 2. 

4. Funkcjonariusze inni niż wymienieni w ust. 1, zwol -
. nieni ze służby przed dniem wejścia w życie ustawy, którym 
na podstawie dotychczasowych przepisów prawo do zaopa 
trzenia emerytalnego nie przysługiwało, prawa tego nie 
nabywają również na podstawie nin iejszej ustawy. 

Art. 62. Uznaje się ustalenia zawarte w orzeczeniach 
komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia Zakładu Ubez
p ieczeń Społecznych w stosunku do funkcjonariuszy wymie
nionych wart. 13 ust. 1 pkt 4, odnosząc je odpowiednio do 
jednej z grup inwalidzkich wymienionych wart. 20 ust. 1. 

Art. 63. Osobom uprawnionym do zaopatrzenia eme
rytalnego na podstawie ustawy, przebywającym na stałe za 
granicą, przekazuje się świadczenia pieniężne do państw, 
z którymi zostały zawarte umowy międzynarodowe o wzaje
mnym przekazywaniu pracowniczych świadczeń emerytal
no-rentowych. 

Art. 64. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przewidzianych w ustawie pozostają w mocy przepisy do
tychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą. 

Art. 65. Traci moc ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywa
telskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 
190 i 192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540 oraz 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254) . 

Art. 66. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia , z wyjątkiem przepisów art. 41, art. 44 ust. 
3 i art. 48, które wchodzą w życie z dn iem 1 stycznia 1995 r. 
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USTAWA 

z dnia 4 marca 1994 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 26, poz. 113 
i Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 127, poz. 585 oraz z 1994 r. 
Nr 1, poz. 3) wprowadza s ię następujące zmiany: 

1) wart. 25 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia , może na 

wniosek zainteresowanego ministra przekazać wo
jewodom realizację niektórych zadań związanych 
z prowadzeniem szkól i placówek, o których mowa 
w ust. 1, określając zakres uprawnień wojewodów, 
wynikających z realizacji tych zadań . "; 

2) wart. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
,,5. Organy, o których mowa w ust. 1- 3, sprawują 

nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli za
trudnionych na stanowiskach wymagających kwali -

fikacji pedagogicznych w urzędach tych organów 
lub w jednostkach organizacyjnych albo w orga
nach, o których mowa wart. 25 ust. 3 i 4."; 

3) wart. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Minister Edukacji Narodowej, a w odniesieniu do 

zakładów kształcenia nauczycieli szkół artystycz
nych Minister Kultury i Sztuki, określą, w drodze 
rozporządzenia , rodzaje, zasady tworzenia, prze
kształcania i likwidowania oraz organ izację i zasady 
działania zakładów kształcenia nauczycieli , a także 
zasady sprawowania nadzoru pedagog icznego." 

Art . 2. Ustawa wchodzi w życie po upływ i e 14 dni od 
dnia ogłoszenia. 
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