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PODSTAWA PRAWNA 

Nin na podstawie: 

 Ustawy 

-2020 (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 217), zwanej dalej u  ; 

 Programu Operacyjnego Infrastruktura i  2014-2020 zatwierdzonego decyzj  

Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r., zwanego dalej -2020 ; 

 opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura  

 zaakceptowanego przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury  

i Rozwoju w dniu 11 sierpnia 2016 r. (wersja 1.8), zwanego dalej SzOOP  - wraz 

z , tj. Systemem oceny i wyboru 

-2020); 

 Wytycznych 

na lata 2014  2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.; 

 Wytycznych -2020 z dnia 31 marca 

2015 r.; 

 R  Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. ustan ego 

go 

go 

 320) 

zwanego dalej ; 

 

go r  

(Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. s.281) zwanego dalej . 

 

 

Beneficjent -  -2020 lub 

projektu; 

  

 

 

 

j infrastruktury sieciowej), 

 W przypadku 



 3

ycji1; 

o dofinansowanie (GWD)  

, 

poprzez indywidualnie utworzone konto, przygotowanie i przekazanie do Instytucji 

 Korzystanie  

z GWD Instytucji 

; 

 (IP)  

- IP 

;  

 

, IW Narodowy 

; 

 instytucja

-2020 IZ Rozwoju; 

 komisja j mowa w art. 44 ustawy 

, tj. komisja,  

konkurs (IOK, tj. IW) lub  

Portal   

pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl; 

Projekt   tj. 

 

 

w ramach programu operacyjnego; 

Strona internetowa IW  strona internetowa www.nfosigw.gov.pl; 

Umowa o dofinansowanie - 

26 lit. a ustawy  

Wnioskodawca - . 

 

 

1) : , Wytyczne w zakresie 

-

-2020 - 

-2020. 

                                                 

1 Zgodnie z 
-2020 
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2) ,  

jnego 

Osi priorytetowej II  

e 2.5 . 

3)  (ul. Konstruktorska 3A,  

02-673 Warszawa)

Konkurs (IOK) ,  

. 1 ustawy . 

4) ch na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 

465 200 000  

- 

;  

- 411 

miastach (typ projektu nr 2);  

- 

zanieczyszczonych (typ projektu nr 3).  

 

5) Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy , k

dofinansowanie po jego 

rozstr  

6) 

5 w II osi priorytetowej PO  2014-2020.  

7) si maksymalnie 

projektu.   

8) Konkurs jest realizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

9) Konkurs przeprowadzany jest jawny,  

z zapewnieniem 

do informacji o  

zawartych, w zakresie koniecznym ursu, tj. zgodnie  

z pkt 101 

I -2020: nazwy wnioskodawcy, tu, wart

przyznanego dofinansowania, , wyniku oceny.  
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10) Ocena  

-2020 kryteria horyzontalne oraz kryteria sektorowe 

. 

priorytetowych  Z  nr 3 do SZOOP 

3 do niniejszego regulaminu.  

11) , 

kalendarzowe.  

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  

pismo:  

a) a 

 

b) 

Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30  

15.30, lub 

c) towej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach 2016-

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

12)  

a) 2 - kod 403; kod 429; kod 

 

b) h 

- kod 019, kod 023, kod 115; kod 

 

c) 

1, 3.    

                                                 

2
 Formy prawne - zgodnie z k

Rady 
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13)  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020,  

w uzasadnionych przypadkach wnioskodawca : 

a)   wydatki kwalifikowane - w takim przypadku wnioskodawca 

wniosku o dofinansowanie , wydatki poniesione 

przez ten podmiot  , 

b) - w takim przypadku wnioskodawca 

porozumienie  

 a danym podmiotem, na  podmiotem 

upow   w ramach 

danego projektu. 

14) -

2020  oraz adresowanymi do 

 

SZOOP wraz z odpowiednimi kryteriami wyboru  i  wniosku 

zawartych w nich zasad.  

 

 

15) W ram  

a)  

zdegradowanych lub zdewastowanych i remediacja tere

z przeznaczeniem  

zdegradowanych, zdewastowanych lub zanieczyszczonych na terenie miast i w ich 

obszarach funkcjonalnych, w 

 

kamienny). 
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biologicznie czynnym   

 

 

i.  

ii. komunalne lasy miejskie; 

iii.  

iv.  

v.  

W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji dopuszczalne jest 

 

zieleni oraz  

-rowerowych, 

 ni plenerowych na gruncie 

nieuszczelnionym,  

 

 czych, jakie nie 

 

  

runtu nie jest odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub 

 

 

 

b)  

nia spadku powierzchni 
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i 

funkcje zdrowotne i rekreacyjne). 

rzewietrzania 

w miastach. 

 

i. tworzenia i odnowienia  

ii.  

iii. 

umie

obszarze miasta; 

iv. 

historyczn

drogowym i pieszym; 

v. 

 

vi. 

 

vii. 

strategicznie zaplanowanych sieci ob

 

viii. 
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o 

 

ix. 

 

 -rowerowe, stojaki na rowery, 

  publiczne, 

 ownie plenerowe) oraz niewielkich 

  

zieleni. Wskazany katalog potencjalnych inwestycji nie ma 

 

kwalifikowanych projektu. 

i  

dne i atrakcyjne warunki dla 

 

h i ich strefach funkcjonalnych na 

 podejmowane na 

terenach zagospodarowanych). 

ednostek 

S Terytorialnego. 
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Pri

Powietrza). 

moderniza Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki  

c)  

 

z analizami degradacji i zanieczyszczenia terenu, badania zanieczyszczenia gleby, 

w  

 

 

16)  

a) o  

b) n  

c) ocena ; 

d) utworzenie listy rankingowej i jej akceptacja przez IP;  

e) o erytorycznych II stopnia; 

f) utworzenie listy ; 

g) podpisywanie u Beneficjentami; 

h)  procedura akceptacji projektu (wniosku  

o dofinansowanie) przez K E  (dalej KE).  

 

 

17) IOK 

przyczyny ewentualnych zmian lub  
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18) dnia  

2016 r. do dnia 30 grudnia 2016 r. 

19) 

o Dofinansowanie (GWD) jest na stronie internetowej IW pod adresem: 

https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

na stronie internetowej IW pod adresem: 

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-

wnioskow/instrukcje/.  

20) Wniosek o dofinansowanie za :  

a) 

- jedynie w for  GWD, 

; 

b) w innym przypadku  

w GWD - w formie papierowej, w kancelarii 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. wniosku stanowi wygenerowany 

 

i O  wniosku zgodnie z  

(  kreskowy ) wraz z wymaganymi 

 

21) Wersje  w formie p

mowa w pkt 20 lit. b)   

22) 20 lit. 

, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 

Warszawa w dni robocze w godzinach 7.30   

o w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe (Dz.U. 2016, poz. 1113 ) 

A, 02-673 Warszawa. 

23) 18 : 

a) j

adres 

wskazany w pkt 22) 30 grudnia 2016 r. do godziny 15.30, 

lub 
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b) e nadany w 

23 listopada 2012 r.  Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcje operatora 

), 

lub 

c)   

elektronicznej Platformie Administracji Publicznej (ePUAP) 

30 grudnia 2016 roku (do godz. 24.00)

zgodnie z pkt 20 lit. a). 

24) ,   

.  

25) M techniczne GWD, w sytuacji kiedy w projekcie zachodzi 

 F formularza wniosku o dofinansowanie 

 na   potrzeb  przystosowania  

do zmian klimatu 

),    i  jako 

(w formie skanu). W przypadku, gdy wnioskodawca nie korzysta 

z 20 lit. a) regulaminu, dodatkowe 

 

26) 

wniosku, 

gwd@nfosigw.gov.pl. W sytuacji gdy  IW  stwierdzi problem w systemie GWD, 

jednorazowo 

.30  15.30, 

  o 

czym wnioskodawcy i www.nfosigw.gov.pl. W przypadku 

 

  

 GWD wynika z awarii systemu ePUAP,  wnioskodawca 

it. b) regulaminu. 
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27)  

zakres projektu i etapy realizacji 

projektu. 

28) h zawartych we wniosku. Zakres 

  

w 2 do regulaminu. Wzory wymaganych  

 

29) 

mowa w pkt 20 lit. 

 gdy dokument posiada ponumerowane strony 

- 

 

ie do 

 

  

30)  

a) 

 

b) 

  

o dofinansowanie. 

-2020” 

oszeniu o konkursie; 

c) 

pdf 

w formacie WORD), natomiast tabele/modele finansowe w formacie xls, xlsx lub xlsm 

 

zip; 

d) kopie  

opis  

e)  
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31) W przypadku, gdy na skutek wezwania wnioskodawcy przez IOK konieczne jest 

dokonanie ewentualn  wniosku zgodnie z pkt 72 

Systemu 

-2020

 

a)  

b) az ewentualnie   lub poprawiony wniosek o dofinansowanie 

GWD (wraz z  

c) 

mowa w pkt 20 

formularz wniosku o dofinansowanie wraz 

 

32) 

 

(w trakcie trwania konkursu). S

dokumentu  

  

dokumenty wymieniane w 

w wersji elektronic

nieedytowalnej. 

33) 

o 

dokumentacji aplikacyjnej. 

34) 

o  

 

 

35) Komisja Oceny 

P , a na podstawie , 

6 do regulaminu konkursu.  
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36) KOP  pracownicy IOK oraz eksperci na 

- -11 ustawy 

 - w.  

37) o ile zakres opinii nie 

dotyczy Rola 

charakter opiniodawczo-doradczy. 

38) kryteri  

a) , oraz 

b) oceny merytorycznej II stopnia. 

39) 

negatywnej oceny projektu zostanie wyeliminowany. 

40) 

 o 60 dni. 

41) 

 

 

 

 

 

 

  

42) weryfikacji wniosku o dofinansowanie 

(np. nieczytelny dokument, brak podpisu, parafy 

wnioskodawca jest wzywany 

wniosku lub poprawienia oczywist w terminie 7 dni od daty 

otrzymania pisma z IOK pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia 

i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do oceny lub dalszej oceny. Wezwanie do 

oceny wniosku (na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia oraz etapie oceny 

merytorycznej II stopnia).  
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43) tu lub poprawienie w nim oczywi  

w wyniku wezwania, o m mowa w pkt 42, istotnej 

modyfikacji zgodnie z art. 43 ust. 2 .  

wskazany 

 

44) W p  

rozpatrzenia ze wskazaniem przyczyn   

 

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA 

45) Ocena dokonywana jest  na 

Z 4 do niniejszego regulaminu 

konkursu. 

formalnych i merytorycznych I stopnia. 

46) 

lub  

47) Metodologia oceny merytorycznej I stopnia projektu polega na przyz

I stopnia . Suma punkt

 stopnia stanowi wynik oceny 

na tym etapie. 

48) 

I stopnia projekt nie uzyska minimum 60  

49) 

 

tj. 

58. 

50)  I stopnia przeprowadzana jest 

w  

o naborze. 

51) W wyniku oceny projektu kryteriami, 45, dopuszczalne jest 

jednokrotne 
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przedstawionego wniosku o dofinansowanie 

dokumentacji aplikacyjnej  oraz 

ewentualnej poprawy lub  w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma 

z IOK.  

52) Wezwanie do  oraz ewentualnej poprawy lub wniosku 

 

wniosku, jak i samo wniosku powinno dotyc

kryter  merytorycznych I  

53) w wyniku wezwania 

51 regulaminu,  

niniejszego Regulaminu.  

54) 52 

w wyznaczonym terminie, przekazania 

wniosku bez poprawek lub  , wniosek zostanie oceniony na 

 

55) w

i merytorycznej I stopnia, co 

, 

w 

o ile dokument jest uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca  

 

56)  

 

i.  

ii. 

 

iii. 

modyfikacji projektu. 

57) oraz ewentualnej  

poprawy lub o dofinansowanie, ponowna ocena projektu przez IOK 
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jest dokonywana w terminie 

 

58) stwierdzenie niepe  kryterium formalnym nr 5, w przypadku, 

 

a)  

dnio 

 

 

 

 

ii. porozumienie zawarte pom

 

projektu; 

 

 

 

 

 

W przypadku niedotrzymania 

projekt jest oceniany negatywnie. 

59) W 7 i merytorycznej 

I stopnia, tj. podpisania list ych dla oceny formalnej i merytorycznej I stopnia 

wniosku, wnioskodawca jest informowany o wyniku oceny (wraz z uzasadnieniem liczby 

), w tym o stwierdzeniu ej 

kryteriami formalnymi 

dotyczy) albo o ocenie negatywnej wraz z podaniem jej uzasadnienia oraz uzasadnieniem 

 

60)   lub 

merytorycznej  I stopnia co najmniej 60 , 

informacja o negatywnej ocenie zawiera ponadto pouczenie o prawie do wniesienia 

protestu, terminie oraz wymogach formalnych 

 

61) Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej I stopnia IOK 

 i merytorycznych I stopnia, 
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Wytycznych 

w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-

2020 stemu informatycznego.  

62) 

rankingowej zgodnie z pkt 68 regulaminu.  

63) IOK zatrzymuje w celach dokumentacyjnych egzemplarz wersji papierowej wniosku 

o dofinansowanie projektu  

oceny  merytorycznej I stopnia co najmniej 60 . 

 

UTWORZENIE LIST RANKINGOWYCH 

64) 

funkcj

 

65) W przyp

merytoryczn  w konkursie dla 

 

i rezerwowe. 

66) 60

w ramach konkursu, 

,  

67) 

przekracza pozos

 

 

podstawowej przy jednoczesnym, proporcjonalnym do wnioskowanego, 

dofinansowania.  
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68) do zatwierdzenia przez IP. W uzasadnionych 

przypadkach, IOK, przed opublikowaniem ostatecznej listy rankingowej, proponuje IP jej 

e. 

69) Zatwierdzone l na stronie internetowej IOK i zawiera  

numer wniosku,  

two, 

,  

70) , 

 67 (o ile 

(otrzymuje tym samym status projektu podstawowego). 

71) 

przy obni

dofinansowania, o czym  

72) W przypadku braku zgody wnioskodawcy n

opisanych w pkt 71 

 

73) rankingowej jako projekt rezerwowy, 

w terminie 7 

przez IOK o statusie projektu, prawie do wniesienia protestu oraz sposobie jego wniesienia.  

74) ktu do dofinansowania jest 

 

 

 

OCENA MERYTORYCZNA II STOPNIA 

75) ia przeprowadzana jest w terminie wskazanym 

w Harmonogramie realizacji .  

76) Ocena 

stopnia dokonywana jest  Z 5 do 

niniejszego regulaminu.  
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77) Ocena merytoryczna II stopnia jest 0/1, co oznacza, 

 danego kryterium oceny. 

76, dopuszczalne jest 

 

dokumentacji aplikacyjnej

y otrzymania pisma 

z IOK. 

78) 

 

79) dokonane w wyniku wezwania, 

mowa w pkt 77 regulaminu,  

wskazany 

 

80)  

 

i.  

ii. w

 

iii. 

modyfikacji projektu. 

81) 77 

w 

 

82) W przypadku, kiedy na etapie oceny merytorycznej II stopnia 

oceny projektu w zakresie kryterium formalnego lub 

merytorycznego I stopnia, IOK dokonuje ponownej oceny wniosku w tym zakresie. 

Wnioskodawca jest informowany o wyniku ponownej oceny formalnej lub merytorycznej 

I 
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83) 

z kryteriami merytorycznymi II stopnia pod warunkiem doprowadzenia przez wnios

skorygowanego wn

5. W przypadku 

oceniany negatywnie.  

84) 

tj. 

83. 

85) Wnioskodawca w terminie 7 

 przez IOK 

o 3) i proponowanym terminie 

podpisania umowy o 93 Regulaminu 

w u oru 

i negatywnej ocenie wniosku. Informacja o uzyskaniu przez projekt oceny negatywnej 

zawiera ponadto pouczenie o prawie do wniesienia protestu, terminie oraz wymogach 

formalnych jego wnoszenia i instytucji, do  

 

UTWORZENIE LISTY  

 

86) y 

e 

 

a)  

b)  

 

oceny merytorycznej II stopnia. 
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87)  co najmniej: 

projektu oraz wynik oceny. Lista powinna 

. 

88) IP, zgodnie z art. 46. ust 1 ustawy c 

ostateczne listy wszystkich  86. 

89) IOK w terminie 7 dni od zamieszcza na swojej stronie internetowej 

nych do dofinansowania 46 

. 

dofinansowania, wynik oceny.  

90)  

. Przy aktualizacji wskazane przyczyny zmiany listy. 

y 

 ustawy . 

 

 

91) 

, zgodnie 

operacja: 

a)   

b) charakterze 

gospodarczym lub technicznym; 

c)  

d)  

 

3). 

                                                 

3 
-2020 
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92) 

 w pkt 91 d) regulaminu w oparciu 

o 

stat

 

93) cych  wnioskodawca, zgodnie 

z zapisami pkt 85, jest informowany o wyniku oceny, a w przypadku oceny pozytywnej 

o zakresie i terminie przygotowania 

. Ostateczne zatwierdzenie projektu do 

 i akceptacji przez IP 

.  

Tabele weryfikacji

przekazuje je wraz z wnioskiem o dofinansowanie do IP w celu ostatecznego zatwierdzenia 

projektu i przekazania wniosku do IZ. 

94) 7 dni od momentu  ostatecznego zatwierdzenia 

projektu do dofinansowania przekazuje do IZ wniosek 

z   w EUR)

projektu. 

95) W procesie weryfikacji wniosku o dofinansowanie wnioskodawc

IW, IP, dofinansowanie do 

weryfikacji przez JASPERS. 

96) 

nicjatywy JASPERS 

wniosku o dofinansowanie w ramach naboru. Formalne przekazanie projektu inicjatywie 

weryfikacji przez IP  

na  enia 

projektu w odpowiednim dla sektora dokumencie strategicznym

zakresie zasad i trybu przekazywania wniosku do JASPERS zamieszczono na stronach 

internetowych IP oraz IW. 
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NANSOWANIE 

97) Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy 

 ansowania. IOK 

podpisania umowy o dofinansowanie. 

98) Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

IOK 

podpisanie umowy o dofinansowanie jest wstrzymywane do 

  

99) Umowa o dofinansowanie podpisywana jest 

wybrane do dofinansowania, 

IW o wyniku oceny projektu zgodnie z pkt 85. W przypadk  

od dnia otrzymania informacji, projekt nie uzyskuje dofinansowania. W uzasadnionych 

IP o maksymalnie 90 dni.  

100) Umowa o dofinansowanie podpisywana jest zgodnie z terminem wskazanym w pkt 99 

z decyzji Komisji Europejskiej w odniesieniu do danego 

projektu nasowanie. 

W przypadku, 

na jej podstawie. 

101) Wnioskodawcy 

86 

 7 

do Regulaminu.  

102) anie, jest umieszczana na stronie internetowej 

IOK oraz na Portalu.  

 

 

103) Wnioskodawcy w przypadku negatywnej oceny projektu

2 ,    
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 Wnioskodawca mo

14 . 

104) Protest wnoszony jest do IP  IW. 

105) Protest wnoszony jest 

w art. 54 ust.  tj. : 

a)  

b) oznaczenie wnioskodawcy;  

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu;  

d) wskazanie kryt

wraz z uzasadnieniem;  

e) 

 

f) j do jego reprezentowania, z za

cego umocowanie takiej osoby do 

reprezentowania wnioskodawcy. 

106)  ok  

w pkt 105 lit. a)  c) oraz lit. f) 

 

u 

bez rozpatrzenia. 

107) IW w terminie 21 dni od dnia otrzymania protestu 

-  charakterze proceduralnym, o k

w  

108) W wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokonanej oceny IW  zmiany 

. 2 pkt 1 ustawy albo 

cie i p P w celu rozpatrzenia zgodnie 

z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy .  

109) IP  rozpatruje protest w terminie 30 dni od dnia jego 

otrzymania. W uzasadnionych przypadkach, w  w trakcie rozpatrywania 

termin rozpatrzenia protestu 

  

nie 
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 IP po rozpatrzeniu protestu informuje 

 

110) IP w wyniku rozpatrzenia protest : 

a)  

wybranych do dofinansowania 

- , 

albo; 

b) do IOK w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu

o przekazaniu sprawy - zgodnie z art. 58 ust. 2 pkt 2 .  

i  .  IW informuje 

 

i. w przypadku pozytywnej ponownej oceny projektu odpowiednio kieruje projekt do 

 

ii. atkowo 

 . 

111)  

60 i 85 Regulaminu konkursu  

a) po terminie; 

b)  

c) pkt 105 lit d) Regulaminu konkursu; 

 Informacja, o pozostawieniu 

p

 . 

112) pkt 

107 Regulaminu, 110 Regulaminu, nie 

 

 - - 

administracyjnego. 
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113) W przypadku lub 

pozostawienie protestu bez rozpatrzenia, 

 

dzkiego 

2002 r.  jnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 718, 

.).  

114) owej 

protestu przez IP lub informacji o negatywnej ponownej ocenie przeprowadzonej przez IW 

lub informacji o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia, w tym z powodu wyczerpania 

kwoty na dofinansowanie projektu,  

a) wniosek o dofinansowanie projektu; 

b) infor , 

; 

c) wniesiony protest; 

d) i

rozpatrzenia, 

w tym z powodu wyczerpania kwoty na dofinansowanie projektu;  

  

115)  

z   

116) , , 

odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, 

 wyboru projektu. 

117) W przypadku, gdy 

przeznaczone na dofinansowanie 

, 

nie przekazuje sprawy do 

ponownego rozpatrzenia. 

 

FORMA I SP  
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118) przygotowania  w ramach konkursu 

etapie oceny merytorycznej II stopnia zgodnie z pkt 77 regulaminu, 

. 

nie wstrzymuje biegu  

119) Odpowiedzi na pyt  i zamieszczane na stronie 

internetowej IW   

 . 

 

 

120)   

pocztowego wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe

wyznaczony oraz kuriera. 

121) W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyduje IOK w porozumieniu  

z IP. 

122) W trakcie trwania konkursu IOK 

regulaminu oraz jeg . 

 IOK pod  

swojej stronie internetowej oraz na portalu, regulamin konkursu oraz jego zmiany, wraz 

z ich uzasadnieniem, oraz termin,  

123) W - - 

 Stosowna informacja w tym zakresie zostanie opublikowana na stronie 

internetowej IOK oraz na Portalu. 

 

 

regulaminu: 

1)  

2)  

3) az z podaniem ich znaczenia 

4)  
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5)  

6) Regulamin pracy  

7)  

8)   

 


