
2. Je˝eli wniosek z∏o˝ony w sprawach, o których
mowa w ust. 1, nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych ni-
niejszà ustawà, organ zezwalajàcy wzywa wniosko-
dawc´ do uzupe∏nienia wniosku w terminie jednego
miesiàca.

Art. 3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
upowa˝nieƒ zmienianych niniejszà ustawà zachowujà

moc do czasu wydania nowych przepisów wykonaw-
czych, je˝eli nie sà sprzeczne z niniejszà ustawà, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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U S TAWA

z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.

o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r.
Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 kropk´ na koƒcu zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:
„6) ograniczanie szkód zdrowotnych spowodowa-

nych u˝ywaniem Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych.”;

2) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Êrodków farmaceutycznych, które sà Êrodkami

odurzajàcymi, substancjami psychotropowymi
lub prekursorami, w zakresie nieuregulowa-
nym w przepisach o Êrodkach farmaceutycz-
nych, materia∏ach medycznych, aptekach, hur-
towniach i nadzorze farmaceutycznym,”;

3) dodaje si´ art. 3a i 3b w brzmieniu:
„Art. 3a. 1. Ograniczenie u˝ywania Êrodków odu-

rzajàcych i substancji psychotropo-
wych jest celem dzia∏ania Krajowego
Biura do Spraw Przeciwdzia∏ania Nar-
komanii, zwanego dalej «Biurem».

2. Biuro jest paƒstwowà jednostkà bud˝e-
towà.

3. Biuro podlega ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zdrowia.

4. Do zadaƒ Biura nale˝y w szczególnoÊci:
1) opracowywanie projektu Krajowego

Programu Przeciwdzia∏ania Narko-
manii oraz koordynowanie i monito-
rowanie jego wykonania, przy
wspó∏pracy w tym zakresie z innymi
podmiotami realizujàcymi zadania
wynikajàce z Krajowego Programu
Przeciwdzia∏ania Narkomanii,

2) inicjowanie oraz wdra˝anie dzia∏aƒ
merytorycznych i organizacyjnych
zmierzajàcych do ograniczenia u˝y-
wania Êrodków odurzajàcych, sub-

stancji psychotropowych albo sub-
stancji zast´pczych,

3) prowadzenie Centrum Informacji
o Narkotykach i Narkomanii,

4) inicjowanie, wspieranie i prowadze-
nie analiz oraz badaƒ nad problema-
tykà narkomanii, w tym sporzàdza-
nie oceny epidemiologicznej zagro-
˝eƒ narkomanià,

5) inicjowanie i prowadzenie prac nad
nowymi rozwiàzaniami legislacyjny-
mi s∏u˝àcymi przeciwdzia∏aniu nar-
komanii,

6) dokonywanie okresowych ocen pro-
gramów profilaktycznych, leczni-
czych, rehabilitacyjnych i readapta-
cyjnych pod kàtem ich skutecznoÊci
w zakresie ograniczenia u˝ywania
Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotrotropowych albo substancji
zast´pczych,

7) wypracowywanie standardów po-
st´powania w zakresie profilaktyki
uzale˝nieƒ oraz leczenia, rehabilitacji
i readaptacji osób uzale˝nionych,

8) organizowanie i prowadzenie szko-
leƒ dla osób realizujàcych zadania
w zakresie przeciwdzia∏ania narko-
manii,

9) udzielanie pomocy merytorycznej
podmiotom realizujàcym zadania
w zakresie przeciwdzia∏ania narko-
manii, w tym jednostkom samorzà-
du terytorialnego oraz innym pod-
miotom prowadzàcym dzia∏alnoÊç
oÊwiatowo-informacyjnà, profilak-
tycznà, leczniczà, rehabilitacyjnà i re-
adaptacyjnà,

10) wspó∏praca z organizacjami mi´dzy-
narodowymi prowadzàcymi dzia∏al-
noÊç w zakresie przeciwdzia∏ania nar-
komanii,



11) w ramach pe∏nomocnictwa ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia zleca-
nie, finansowanie (w formie udziela-
nia dotacji oraz zakupu us∏ug), moni-
torowanie i sprawowanie nadzoru
nad realizacjà zadaƒ zleconych z za-
kresu ochrony zdrowia obejmujà-
cych:

— promocj´ zdrowia, profilaktyk´,
leczenie, rehabilitacj´ oraz re-
adaptacj´ osób uzale˝nionych,

— inne formy s∏u˝àce ograniczaniu
u˝ywania Êrodków odurzajàcych,
substancji psychotropowych lub
substancji zast´pczych,

— zadania z zakresu minimalizacji
szkód zdrowotnych i spo∏ecznych
zwiàzanych z u˝ywaniem Êrodków
odurzajàcych, substancji psycho-
tropowych albo substancji zast´p-
czych,

12) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów odr´bnych.

Art. 3b. 1. W sk∏ad Biura wchodzi Centrum Infor-
macji o Narkotykach i Narkomanii, zwa-
ne dalej «Centrum».

2. Centrum wykonuje zadania zwiàzane
z gromadzeniem informacji i monitoro-
waniem dzia∏aƒ podejmowanych na
rzecz przeciwdzia∏ania narkomanii na
poziomie krajowym i mi´dzynarodo-
wym.”;

4) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W sk∏ad Rady wchodzà przedstawiciele mini-
strów i centralnych organów administracji
rzàdowej zajmujàcych si´ problematykà
przeciwdzia∏ania narkomanii.”;

5) w art. 6:

a) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) konopie w∏ókniste — roÊliny z gatunku ko-
nopie siewne (Cannabis sativa L.) o zawar-
toÊci delta-9-tetrahydrokannabinolu poni-
˝ej 0,20 % w suchej masie ziela,”

b) dodaje si´ pkt 28—30 w brzmieniu:

„28) producent — podmiot wytwarzajàcy Êrodki
odurzajàce lub substancje psychotropowe
albo ich prekursory,

29) importer — przedsi´biorc´ dokonujàcego
wprowadzenia Êrodków odurzajàcych lub
substancji psychotropowych albo ich pre-
kursorów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

30) wprowadzanie do obrotu — wszelkie udo-
st´pnienie osobom  trzecim odp∏atnie lub
nieodp∏atnie Êrodków odurzajàcych, sub-
stancji psychotropowych lub ich prekurso-
rów.”;

6) w art. 12:

a) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Jednostki organizacyjne administracji rzà-
dowej wykonujàce czynnoÊci operacyjno-
-rozpoznawcze mogà wchodziç w posiada-
nie Êrodków odurzajàcych, substancji psy-
chotropowych i ich preparatów oraz pre-
kursorów grupy I-R w iloÊci niezb´dnej do
przeprowadzenia stosownych badaƒ po-
twierdzajàcych pope∏nienie przest´p-
stwa.”,

b) w ust. 3 na koƒcu zdania kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „a tak˝e warun-
ki przechowywania Êrodków odurzajàcych, sub-
stancji psychotropowych,  ich preparatów i pre-
kursorów grupy I-R oraz sposób ich niszczenia
przez jednostki organizacyjne, o których mowa
w ust. 2a, uwzgl´dniajàc zabezpieczenie tych
substancji przed dost´pem osób trzecich.”;

7) w art. 22 w ust. 1, w art. 23 w ust. 1, 2 i 5,  w art. 25
w ust. 1 i 5, w art. 27 w ust. 1 i 4 oraz w art. 30
w ust. 1 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy
„podmiot gospodarczy” zast´puje si´ wyrazem
„przedsi´biorca” u˝ytym w odpowiedniej liczbie
i odpowiednim przypadku;  

8) w art. 23:

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „i 13”,

b) w ust. 3 wyrazy „lub, z zastrze˝eniem ust. 13,
prekursory grupy I-R” zast´puje si´ wyrazami
„lub prekursory grupy I-R”,

c) skreÊla si´ ust. 6 i 7,

d) w ust. 9 i 10 skreÊla si´ wyraz „ , 6”,

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Ârodki odurzajàce, substancje psychotro-

powe lub prekursory grupy I-R mo˝e stoso-
waç, w celu prowadzenia badaƒ nauko-
wych, wy∏àcznie szko∏a wy˝sza, jednostka
badawczo-rozwojowa lub placówka nauko-
wa — w zakresie swojej dzia∏alnoÊci statu-
towej — po zg∏oszeniu tego faktu i uzyska-
niu zgody wojewódzkiego inspektora far-
maceutycznego.”,

f) skreÊla si´ ust. 12,

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Producent, importer prekursorów lub inny

podmiot wprowadzajàcy do obrotu prekur-
sory grupy IIA-R i IIB-R prowadzi ewidencj´
produkcji lub obrotu, uwzgl´dniajàcà  wiel-
koÊci produkcji lub obrotu, zmiany w pro-
dukcji i w obrocie oraz dokonane transak-
cje.”,

h) dodaje si´ ust. 13a i 13b w brzmieniu:
„13a. Producent, importer lub inny podmiot

wprowadzajàcy do obrotu prekursory gru-
py IIA-R zg∏asza do Inspektora do Spraw
Substancji i Preparatów Chemicznych ak-
tualne adresy miejsc, gdzie dane prekur-
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sory sà wytwarzane, lub miejsc, z których
sà wprowadzane do obrotu. 

13b. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji produk-
cji lub obrotu prekursorów grupy IIA-R
i IIB-R, o której mowa w ust. 13, w tym
sposób dokumentowania produkcji lub
obrotu — z uwzgl´dnieniem wielkoÊci
produkcji lub obrotu, zmian w produkcji
i w obrocie oraz dokonanych transakcji,

2) tryb zg∏aszania prekursorów grupy 
IIA-R, o których mowa w ust. 13a,
z uwzgl´dnieniem danych dotyczàcych
tych prekursorów oraz innych danych,
niezb´dnych do gromadzenia i wyko-
rzystania przez s∏u˝by medyczne i ra-
townicze, informacji o zagro˝eniach dla
zdrowia cz∏owieka.”,

i) w ust. 14:

— w pkt 1 skreÊla si´ wyraz „,6”, 

— w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „i 13”;

9) dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. 1. Dokumentacja dotyczàca posiadania
i obrotu prekursorami grupy I-R, IIA-R
i IIB-R powinna zawieraç oÊwiadcze-
nie podmiotu nabywajàcego te pre-
kursory o ich przeznaczeniu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, z uwzgl´dnieniem niezb´d-
nych danych dotyczàcych:

1) podmiotu sk∏adajàcego oÊwiadcze-
nie,

2) celu i sposobu przeznaczenia pre-
kursorów.”;

10) dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Do obrotu mogà byç wprowadzane
wy∏àcznie prekursory oznakowane.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1,
powinno zawieraç nazw´ umo˝liwiajà-
cà jednoznacznà identyfikacj´ prekur-
sorów grupy I-R, IIA-R i IIB-R, zgodnie
z wykazem prekursorów okreÊlonym
w za∏àczniku nr 1 do ustawy.”;

11) w art. 26 skreÊla si´ ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

12) w art. 27:

a) w ust. 2 wyrazy „mo˝e byç prowadzony, z za-
strze˝eniem ust. 3, przez podmiot gospodarczy”
zast´puje si´ wyrazami „mo˝e byç prowadzony
przez przedsi´biorc´”,

b) skreÊla si´ ust. 3,

c) w ust. 6 skreÊla si´ pkt 2;

13) w art. 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obrót detaliczny Êrodkami odurzajàcymi,

substancjami psychotropowymi i prekurso-
rami b´dàcymi Êrodkami farmaceutycznymi
prowadzà wy∏àcznie apteki.”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) szczegó∏owe warunki przechowywania przez

apteki Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych, prekursorów grupy I-R
i preparatów zawierajàcych te Êrodki lub
substancje oraz sposób prowadzenia doku-
mentacji w zakresie ich posiadania i obrotu,
uwzgl´dniajàc zabezpieczenie tych substan-
cji przed dost´pem osób trzecich,”;

14) art. 29 otrzymuje brzmienie:
„Art. 29. 1. Preparaty zawierajàce Êrodki odurzajà-

ce grup I-N, II-N i III-N lub substancje
psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P, któ-
re zosta∏y dopuszczone do obrotu jako
Êrodki farmaceutyczne na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 2 pkt
1, mo˝e posiadaç, w celach medycz-
nych, po uzyskaniu zgody wojewódz-
kiego inspektora farmaceutycznego,
zak∏ad opieki zdrowotnej niemajàcy ap-
teki zak∏adowej, zak∏ad leczniczy dla
zwierzàt oraz lekarz, lekarz stomatolog
lub lekarz weterynarii, prowadzàcy in-
dywidualnà praktyk´ lekarskà, a tak˝e
inny podmiot, którego dzia∏alnoÊç wy-
maga posiadania i stosowania tych
preparatów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, ro-
dzaje preparatów i ich iloÊci, jakie mo-
gà posiadaç podmioty, o których mowa
w ust. 1, szczegó∏owe warunki zaopa-
trywania, przechowywania tych prepa-
ratów oraz prowadzenia dokumentacji
w zakresie ich posiadania i stosowania,
a tak˝e rodzaje podmiotów, których
dzia∏alnoÊç wymaga posiadania i sto-
sowania preparatów, o których mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc zabezpieczenie
tych substancji przed niew∏aÊciwym
u˝yciem.”;

15) w art. 31:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem,
przerobem, przechowywaniem, obrotem
i niszczeniem Êrodków odurzajàcych i sub-
stancji psychotropowych b´dàcych Êrodkami
farmaceutycznymi oraz prekursorami grupy
I-R sprawuje wojewódzki inspektor farma-
ceutyczny — na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w przepisach o Êrodkach farmaceutycz-
nych, materia∏ach medycznych, aptekach,
hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej.

2. Nadzór nad prekursorami grup IIA-R i IIB-R
sprawuje powiatowy inspektor sanitarny w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na siedzib´ wytwórcy, im-
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portera lub innego podmiotu wprowadzajà-
cego do obrotu poprzez kontrol´ realizacji
obowiàzków na∏o˝onych na producenta, im-
portera lub inny podmiot wprowadzajàcy do
obrotu wynikajàcych z art. 23 ust. 13 i 13a —
na zasadach i w trybie okreÊlonych w przepi-
sach o Inspekcji Sanitarnej.”,

b) dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Inspektor do Spraw Substancji i Prepara-

tów Chemicznych prowadzi rejestr produ-
centów, importerów i innych podmiotów
wprowadzajàcych do obrotu prekursory
grupy IIA-R uwzgl´dniajàcy dane, o których
mowa w art. 23 ust. 13a i 13b, oraz powia-
damia o zg∏oszeniu powiatowego inspekto-
ra sanitarnego.

2b. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki i tryb post´powania ze Êrodkami
farmaceutycznymi, podrobionymi, zepsu-
tymi, sfa∏szowanymi lub którym up∏ynà∏
termin wa˝noÊci, zawierajàcymi w swoim
sk∏adzie Êrodki odurzajàce, substancje psy-
chotropowe i prekursory grupy I-R, oraz
prekursorami grupy I-R stosowanymi
w przemyÊle kosmetycznym lub spo˝yw-
czym, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci wy-
mogi zabezpieczenia przed ich niew∏aÊci-
wym u˝yciem, sposoby niszczenia tych
Êrodków w zale˝noÊci od ich rodzaju i iloÊci
oraz podmioty zobowiàzane do pokrywania
kosztów zwiàzanych z niszczeniem tych
Êrodków.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister Obrony Narodowej sprawuje nad-

zór nad przerobem, przechowywaniem, ob-
rotem oraz zapasami Êrodków odurzajàcych
i substancji psychotropowych w podleg∏ych
jednostkach organizacyjnych — na zasadach
i w trybie okreÊlonych w przepisach, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2.”,

d) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

sprawuje nadzór nad przerobem, przecho-
wywaniem, obrotem oraz zapasami prekur-
sorów grupy IIA-R i IIB-R w podleg∏ych jed-
nostkach organizacyjnych — na zasadach
i w trybie okreÊlonych w przepisach, o któ-
rych mowa w ust. 2.”;

16) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. Producent, importer lub inny podmiot,
wprowadzajàcy do obrotu prekursory
grupy I-R, IIA-R i IIB-R, sà obowiàzani
niezw∏ocznie informowaç w∏aÊciwy or-
gan nadzoru , o którym mowa w art. 31
ust. 1 i 2, o transakcjach, które mogà bu-
dziç podejrzenie, ˝e prekursory wytwa-
rzane lub wprowadzane do obrotu mogà
s∏u˝yç nielegalnej produkcji Êrodków
odurzajàcych lub substancji psychotro-
powych.”;

17) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uprawa konopi w∏óknistych mo˝e byç prowa-

dzona wy∏àcznie na potrzeby przemys∏u w∏ó-
kienniczego, chemicznego i celulozowo-papier-
niczego oraz nasiennictwa.”;

18) skreÊla si´ u˝yty w art. 33 w ust. 4, w art. 34 w ust. 1
w pkt 2 oraz w art. 35 w ust. 1 w ró˝nych przypad-
kach wyraz „gospodarczy”;

19) w art. 36 wyrazy „podmiot gospodarczy zajmujàcy
si´ hodowlà roÊlin lub” zast´puje si´ wyrazami
„podmiot zajmujàcy si´ hodowlà roÊlin i”;

20) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. Kto, wbrew przepisom ustawy, w celu nie-

dozwolonego wytworzenia Êrodka odu-
rzajàcego lub substancji psychotropowej,
wytwarza, przetwarza, przerabia, przywo-
zi z zagranicy, wywozi za granic´, przewo-
zi w tranzycie, nabywa, posiada lub prze-
chowuje prekursory, podlega grzywnie
i karze pozbawienia wolnoÊci do lat 5.”;

21) za∏àczniki nr 1—3 do ustawy otrzymujà brzmienie
okreÊlone w za∏àcznikach nr 1—3 do niniejszej
ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Inspek-
cji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473 i Nr 63,
poz. 634)  w art. 4 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu:

„9) przestrzegania przez podmioty wprowadzajàce
do obrotu prekursory grupy IIA-R i IIB-R obo-
wiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.
Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 715,  z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103,
poz. 1097 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125,
poz. 1367).”

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465, Nr 81, poz. 877, Nr 100, poz. 1084, Nr 106,
poz. 1149, Nr 110, poz. 1189 i Nr 123, Poz. 1353)
w art. 19a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub ob-
rotu bronià, amunicjà, materia∏ami wybucho-
wymi, Êrodkami odurzajàcymi, substancjami
psychotropowymi i ich preparatami, prekurso-
rami grupy I-R oraz materia∏ami jàdrowymi
i promieniotwórczymi,”.

Art. 4. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, Nr 100, poz. 1085 i Nr 123, poz. 1350) w art. 11
w ust. 1 dodaje si´ pkt 5a w brzmieniu:

„5a) przyjmowanie i gromadzenie  danych doty-
czàcych prekursorów grupy IIA-R, okreÊlo-
nych w przepisach o przeciwdzia∏aniu narko-
manii,”.

Art. 5. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia∏ania Narkomanii
dzia∏ajàce na podstawie zarzàdzenia ministra w∏aÊci-
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wego do spraw zdrowia staje si´ Biurem w rozumieniu
ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisów art. 1 pkt 8
lit. g) oraz lit.  h)  w cz´Êci dotyczàcej art. 23  ust. 13a,

art. 1 pkt 15 lit. a) i b) w cz´Êci dotyczàcej art. 31 ust. 2
i 2a oraz art. 2 i 4,  które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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