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Wprowadzenie 
Celem niniejszego dokumentu jest udzielenie wszystkim wnioskodawcom szeregu 
podstawowych informacji o ogólnych zasadach obowiązujących w odniesieniu do umów o 
partnerstwie i dotacjach oraz o zasadach dotyczących kosztów, które Parlament Europejski moŜe 
sfinansować w kontekście szczegółowych umów o dotacje. 
 
1. PARTNERSTWA 

 
1.1. Czym jest partnerstwo? 
 
Partnerstwo jest to nawiązanie przez DG ds. Komunikacji „długoterminowej współpracy” z 
niektórymi beneficjentami zwanymi „partnerami”. Partnerstwo ustanawia i reguluje specjalna 
umowa zwana „umową ramową o partnerstwie”. 
 
Partnerami, o których mowa powyŜej, są potencjalni beneficjenci dotacji w przypadku gdy 
istnieje uzasadnienie dla zawarcia raczej długoterminowej umowy niŜ umowy jednorazowej. 
 
Partnerstwo obejmuje: 

- wzajemny interes i wspólne ogólne cele przyświecające DG COMM i jej partnerom w 
zakresie wykonania unijnej polityki; 

- działania określone i uzgodnione wspólnie przez DG COMM i jej partnerów na podstawie 
wspólnych ogólnych celów; 

- ciągłe i sformalizowane porozumienie między DG COMM i jej partnerami zobowiązującą 
do wdraŜania planowanych działań. 

 
Partnerstwa nie stanowią jednak per se zobowiązania do przyznania partnerowi/partnerom 
dotacji. 
 
Partnerstwa mają słuŜyć usprawnieniu zarządzania dotacjami pod wieloma względami: 

• korzyści administracyjne = uproszczenie zarządzania i procedur, ostateczne wyjaśnienie 
wszystkich zasad, zmniejszenie obciąŜeń dotyczących dokumentów potwierdzających i 
planowania działań w dłuŜszej perspektywie; 

• korzyści polityczne = umacnianie uprzywilejowanych relacji z ograniczoną liczbą 
potencjalnych beneficjentów, poprzez bardziej stabilne i regularne porozumienie słuŜące 
pracy grupowej i wyŜszym standardom technicznym. 

 
1.2 WdraŜanie partnerstwa 
 

Partnerstwa są wdraŜane za pomocą dwóch instrumentów prawnych: umów ramowych o 
partnerstwie i umów szczegółowych. 

- Pierwszym poziomem jest umowa ramowa o partnerstwie, która określa warunki 
regulujące przyznawanie partnerom dotacji na prowadzenie działań w oparciu o plan 
działania i wspólnie uzgodnione ogólne cele. Ten pierwszy poziom umowy nie 
zobowiązuje DG COMM do przyznania dotacji. 

- Drugim poziomem jest umowa szczegółowa o dotacji, która opiera się na umowie 
ramowej o partnerstwie i prowadzi do przyznania unijnej dotacji na działanie lub 
program prac. 
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Zasadniczo umowy ramowe o partnerstwie określają rolę i obowiązki zarówno DG ds. 
Komunikacji, jak i jej partnerów w zakresie wykonywania partnerstwa.  

 
Umowy szczegółowe z kolei zawierają wszystkie czysto szczegółowe postanowienia regulujące 
przedmiot dotacji, mając na uwadze, Ŝe postanowienia ogólne są zawarte w umowie ramowej. 
Umowa szczegółowa jest zatem bardziej konkretna. 
 
 
2. DOTACJE 

 
2.1 Definicja dotacji 
 
Dotacje to wkład finansowy z budŜetu Unii przyznany beneficjentom (najczęściej organizacjom 
niekomercyjnym) zaangaŜowanym w działania słuŜące realizacji unijnej polityki. Dotacje są 
przyznawane na działania/projekty o niekomercyjnym charakterze, które ułatwiają osiągnięcie 
celu stanowiącego element polityki UE. Organizacje, które zwyczajowo działają z nastawieniem 
na zysk mogą ubiegać się o dotację, lecz będą musiały wyraźnie wykazać, Ŝe projekt objęty 
wnioskiem nie ma komercyjnego charakteru i Ŝe szacunkowy budŜet nie przewiduje 
wytworzenia zysków. Nie zostaną uwzględnione: wycena zadań, kwoty ryczałtowe lub opłaty 
nałoŜone na Parlament Europejski za wykorzystanie własnego wyposaŜenia czy świadczenie 
usług. 
 
2.2 Jak to działa? 
 
Kwota dotacji jest oparta na udziale procentowym (określonym w umowie o dotacji) w 
szacunkowych kosztach projektu. Odsetek ten jest następnie stosowany w odniesieniu do 
ostatecznych kwalifikowalnych kosztów rzeczywiście poniesionych przez organizację i 
wykazanych wraz z zakończeniem projektu. Maksymalna kwota dotacji jest równieŜ określona 
w umowie i nie moŜe zostać w Ŝadnym przypadku przekroczona. Ostateczna kwota dotacji nie 
będzie wyŜsza niŜ kwota niezbędna do zbilansowania wydatków i wpływów ze wszystkich 
źródeł związanych z projektem. 
 
Przykład 
Na projekt stanowiący przedmiot wniosku o szacunkowym budŜecie w wysokości 100 000 EUR 
przyznano dotację. Organizator zwrócił się do DG COMM o współfinansowanie 50% tych 
kosztów i otrzymał dotację od krajowego ministerstwa pokrywającą pozostałe 50%. 
 

Zestawienie szacunkowego budŜetu dołączone do wniosku 
Wydatki   Finansowanie  

Koszty zatrudnienia 
pracowników 

25 000 

Koszty podróŜy 15 000 
Ministerstwo Kultury 50 000 

Inne koszty 
bezpośrednie 

40 000 

Koszty podwykonastwa 15 000 
Koszty pośrednie/ogólne 5 000 

Kwota wymagana od 
Parlamentu Europejskiego 

50 000 

Ogółem 100 000 Ogółem 100 000 
 
Umowa o dotacji określi maksymalny pułap dotacji wynoszący 50 000 EUR i kwota ta nie moŜe 
zostać w Ŝadnym przypadku przekroczona – jest to absolutna maksymalna kwota, która moŜe 
zostać wypłacona na mocy umowy o dotację. W podanym przykładzie udział procentowy 
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finansowania wynosi 50% szacunkowych kosztów. Odsetek ten będzie zastosowany do 
ostatecznych rzeczywistych kosztów całkowitych, które zostaną uznane za kwalifikowalne 
wydatki w ramach projektu. Wypłata dotacji nie moŜe prowadzić do wytworzenia zysków. 
Ostateczna całkowita kwota dotacji nie będzie wyŜsza niŜ róŜnica wydatków i środków 
finansowych uzyskanych ze wszystkich innych źródeł. 

 
W przypadku gdy po zakończeniu projektu stwierdzono, Ŝe rzeczywiste kwalifikowalne koszty 
wyniosły jedynie 80 000 EUR, zostanie zastosowany udział procentowy (w tym przypadku 50%) 
i ostateczna kwota dotacji z DG COMM wyniesie 40 000 EUR. 
 
Jednak w przypadku wypłacenia 40 000 EUR, to wraz z kwotą 50 000 EUR z ministerstwa 
powstałby zysk. W związku z tym w tym przypadku ostateczna kwota dotacji wyniosłaby 30 000 
EUR, aby zbilansować wpływy ze wszystkich źródeł z poniesionymi wydatkami.  
 

Końcowe rozliczenie składane po zakończeniu projektu 
Wydatki   Finansowanie  

Koszty zatrudnienia 
pracowników 

20 000 

Koszty podróŜy 5 000 
Ministerstwo Kultury 50 000 

Inne koszty 
bezpośrednie 

40 000 

Koszty 
podwykonawstwa 

10 000 

Koszty pośrednie/ogólne 5 000 

Kwota wnioskowana od 
Parlamentu Europejskiego 

30 000 

Ogółem 80 000 Ogółem 80 000 
 
JeŜeli ostateczne koszty będą wyŜsze niŜ przewidywane, DG ds. Komunikacji nie będzie w 
stanie przekroczyć maksymalnego pułapu dotacji ustalonego na 50 000 EUR. W tym przypadku 
beneficjent będzie musiał pokryć dodatkowe koszty lub ubiegać się o dodatkowe finansowanie z 
innych źródeł. 
 
Wyniki działania pozostają własnością beneficjentów. 
 
Wszystkie przyznane dotacje są przedmiotem pisemnej umowy (umowy o dotację) podpisanej 
przez obie strony (beneficjenta i właściwego urzędnika w DG ds. Komunikacji Parlamentu 
Europejskiego. 
 
2.3 Zasady ogólne 
 
Zasada nienastawienia na zysk 
Przyznana dotacja nie moŜe mieć na celu albo prowadzić do wytworzenia zysku dla beneficjenta 
i nie moŜe być w Ŝadnym przypadku wyŜsza od kwoty wymaganej do zbilansowania 
rzeczywiście poniesionych wydatków i wpływów ze wszystkich innych źródeł. Wydatki 
„niepienięŜne” nie są traktowane jako kwalifikujące się do obliczenia ostatecznej całkowitej 
kwoty wydatków, na której opiera się ostateczna kwota dotacji. Wewnętrzne wystawianie faktur 
w ramach organizacji lub wystawianie faktur między organizacjami partnerskimi 
współpracującymi przy projekcie nie są uznawane jako wydatki kwalifikowalne. Za wydatki 
kwalifikowalne nie zostanie uznana jakakolwiek forma wyceny zadań lub opłat za usługi 
nałoŜonych na Parlament przez beneficjenta lub partnerów przy projekcie, poniewaŜ nie jest to 
procedura komercyjna. Zarówno szacunkowy budŜet, jak i końcowe rozliczenie wydatków 
zostaną uwzględnione jedynie na podstawie faktycznych kosztów, jakie rzeczywiście mają być 
poniesione lub zostały rzeczywiście poniesione na rzecz realizacji projektu.  
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Współfinansowanie 
W Ŝadnych okolicznościach dotacja od DG ds. Komunikacji nie moŜe pokryć 100% kosztów 
działania. Beneficjent musi znaleźć sposób sfinansowania pozostałych wydatków, które nie 
zostaną pokryte przez dotację. Środki te mogą pochodzić albo ze środków własnych organizacji-
beneficjentów lub z finansowania uzyskanego od innej organizacji zewnętrznej. We wniosku 
wymagane jest przedstawienie szczegółowych informacji o innych źródłach finansowania w 
postaci pism od organizacji zewnętrznych z ofertą finansowania (ze wskazaniem kwoty) lub 
pisma potwierdzającego, Ŝe przyznanie finansowania jest rozwaŜane. JeŜeli wnioskodawcy 
skontaktowali się z innymi przedsiębiorstwami w sprawie finansowania, lecz nie otrzymali 
potwierdzenia współfinansowania, wymagane jest przedstawienie szczegółowych informacji o 
organizacjach, do których się zwrócono, i o statusie wniosku.   
 
Niedziałanie wstecz  
Wszystkie umowy o dotacje będą określały datę rozpoczęcia i zakończenia działania, która 
będzie wyznaczała okres kwalifikowalności wydatków. Wydatki poniesione na działanie objęte 
dotacją z DG ds. Komunikacji muszą nastąpić po zawarciu umowy o dotację, aby były uznane za 
kwalifikujące się do obliczenia ostatecznej całkowitej kwoty wydatków.  
 
 
 
3. SZACUNKOWY BUDśET 
 
Umowa o dotację opiera się na szacunkowym budŜecie, a dotacja będzie wyraŜona jako udział 
procentowy w szacunkowych kwalifikowalnych kosztach. Po zakończeniu projektu ten 
określony odsetek zostanie zastosowany do rzeczywistych kosztów, które zostały poniesione i 
oficjalnie zaksięgowane przez organizację-beneficjenta. Kwota dotacji jest równieŜ wyraŜona 
jako kwota maksymalna, która nie zostanie zwiększona bez względu na ostateczny poziom 
faktycznie poniesionych wydatków. Ostateczna kwota jakiejkolwiek przyznanej dotacji będzie 
oparta na rzeczywistych kosztach, które zostały poniesione przez organizację-beneficjenta oraz 
rozliczone i naleŜycie zaksięgowane w jej księgach. 
 
NaleŜy przedstawić zestawienie wszystkich spodziewanych wydatków z tytułu wykonania 
działania oraz wszystkich źródeł finansowania na ich pokrycie. NaleŜy wypełnić zestawienie w 
tabeli w części II formularza wniosku, wskazując ogólny zarys łącznych kosztów (z rozbiciem 
na 6 głównych kategorii) i poszczególnych źródeł finansowania. Punkt B.4 wskazuje łączną 
kwotę wymaganą od Parlamentu Europejskiego. Kwota łącznych szacunkowych wydatków musi 
być zbilansowana z kwotą łącznego finansowania.  
 
WaŜne jest dopilnowanie, by szacunkowy budŜet opierał się jak najdokładniej na dostępnych 
szczegółowych informacjach i doświadczeniu. Nie naleŜy zawyŜać szacunkowego budŜetu, 
poniewaŜ ostateczne koszty będzie trzeba w pełni uzasadnić i udokumentować na zakończenie 
projektu (np. za pomocą faktur zapłaconych przez organizację), a zawyŜony budŜet mógłby 
prowadzić do przyznania mniejszej liczby punktów za kryterium „gospodarność”.  
 
3.1 Kwalifikowalne koszty – ogólne kryteria 
 
Aby koszty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą spełniać następujące kryteria: 

• muszą być związane z przedmiotem umowy i przewidziane w załączonym do nich 
szacunkowym budŜecie; 

• muszą być niezbędne do wykonania działania objętego umową; 
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• muszą być racjonalne i uzasadnione oraz spełniać wymogi naleŜytego zarządzania 
finansami, w szczególności pod względem stosunku wartości do ceny oraz 
gospodarności; 

• muszą być poniesione w czasie prowadzenia działania określonego w umowie o dotację; 
• muszą być rzeczywiście poniesione przez beneficjenta (faktycznie zapłacone i rozliczone 

w księgach rachunkowych), zaksięgowane zgodnie z obowiązującymi zasadami 
rachunkowości oraz zadeklarowane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów 
podatkowych i społecznych;  

• muszą być identyfikowalne i moŜliwe do skontrolowania. 
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3.2 Rodzaje kwalifikowalnych kosztów 
 
Koszty personelu 
Mogą one obejmować rzeczywiste koszty personelu (faktyczne koszty miesięcznego 
wynagrodzenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia danej osoby pomnoŜone przez 
liczbę pełnych miesięcy pracy tej osoby przy projekcie). NaleŜy podać te informacje w pkt 2.A.1 
formularza wniosku – szacunkowy budŜet, nie wliczając części miesięcy lub kwot za dzień, lecz 
wpisując w odpowiednich kolumnach rzeczywiste koszty poniesione przez organizację z tytułu 
zatrudnienia danej osoby przez pełny miesiąc oraz pełną liczbę miesięcy, przez jakie dana osoba 
będzie pracowała bezpośrednio nad projektem. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe koszty personelu dotyczące 
urzędników słuŜby cywilnej pracujących dla organu publicznego nie mogą przekraczać kwoty 
współfinansowania przyznanego przez ten organ. Koszty wynagrodzenia nie powinny 
przekraczać średnich stawek odpowiadających zwyczajowej polityce wynagrodzeń stosowanej 
przez beneficjenta. Ponadto nie powinny one być wyŜsze niŜ ogólnie przyjęte stawki rynkowe za 
taki sam rodzaj zadań. Przy składaniu wniosku o płatność końcową beneficjent moŜe być 
zobowiązany do przedstawienia pasków wynagrodzeń i ewidencji czasu pracy uzasadniających 
zadeklarowaną wysokość kosztów personelu. 
 
Koszty podróŜy, zakwaterowania i diety pobytowe 
Koszty poniesione przy realizacji projektu udokumentowane zapłaconymi fakturami za 
zakwaterowanie w hotelu i koszty podróŜy, jeŜeli są objęte dietą dzienną, naleŜy 
udokumentować potwierdzeniem podpisanym przez osobę, która ją pobrała. Koszty te muszą 
być oparte na prawdziwych rzeczywistych informacjach dotyczących kosztów podróŜy i muszą 
być ograniczone do wysokości rozsądnych stawek obowiązujących na rynku. 
 
Koszty wyposaŜenia  
Koszty te zostaną uznane wyłącznie wówczas, jeŜeli nie ulega wątpliwości, Ŝe wyposaŜenie to 
jest niezbędne i bezpośrednio związane z przedstawionym projektem. Ogólne umeblowanie 
biura, wyposaŜenie lub remont organizacji nie zostaną zakwalifikowane. Zakwalifikowana 
zostanie jedynie amortyzacja zakupionego wyposaŜenia w odniesieniu do okresu, przez jaki 
wyposaŜenie to będzie wykorzystywane na potrzeby wykonania projektu, a jej koszty muszą 
spełniać przepisy dotyczące zwykłej amortyzacji, jakim podlega organizacja składająca wniosek. 
WyposaŜenie musi być zakupione w okresie wykonywania projektu (data rozpoczęcia i 
zakończenia) i data zakupu wyposaŜenia będzie brana pod uwagę. (Ekran zakupiony na 
zakończenie projektu, kiedy wszystkie imprezy juŜ się odbyły, nie zostanie uznany za niezbędny 
do realizacji projektu). Pełna cena zakupu nowego wyposaŜenia nie będzie uznawana za 
kwalifikowalną. ZuŜycie i amortyzacja istniejącego wyposaŜenia są traktowane jako koszty 
pośrednie i będą uwzględnione w 7% maksymalnych kosztów ogólnych w pkt A.6 
szacunkowego budŜetu. 
 
Koszty towarów i usług konsumpcyjnych oraz zaopatrzenia 
Wydatki te są kwalifikowalne pod warunkiem Ŝe są moŜliwie do zidentyfikowania i powiązania 
bezpośrednio z projektem. Takie koszty mogą obejmować koszty zakupu materiałów 
reklamowych, płyt DVD do nagrywania, notatników konferencyjnych itp. Koszty takie musza 
być wyraźnie i bezpośrednio związane z projektem stanowiącym przedmiot wniosku, moŜliwe 
do zidentyfikowania i udokumentowane fakturami. 
 
Koszty podwykonawstwa  
Są to wszystkie koszty zapłacone na podstawie faktury na rzecz organizacji zewnętrznej lub 
niezaleŜnego wykonawcy z tytułu świadczenia usług. MoŜe to obejmować umowy z dostawcami 
usług tłumaczeniowych, z wydawcami (usługi w zakresie druku i dystrybucji), z agencjami 
prasowymi (umieszczenie reklam), z przedsiębiorstwami cateringowymi (catering w czasie 
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imprezy lub konferencji), z organizatorami konferencji, płatność na rzecz centrum 
konferencyjnego z tytułu wynajmu powierzchni na dane wydarzenie, płatność na rzecz 
niezaleŜnego dziennikarza za napisany artykuł. W przypadku gdy realizacja projektu wymaga 
udzielenia zamówienia publicznego, beneficjent dotacji musi wyszukać oferenta zapewniającego 
najlepszą cenę w stosunku do wartości i dołoŜyć starań, aby uniknąć wszelkich konfliktów 
interesów.  W przypadku gdy realizacja projektu wymaga udzielenia zamówienia 
publicznego o wartości przekraczającej 60 000 EUR, beneficjent jest zobowiązany do 
postępowania zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i 
przedstawienia szczegółowych informacji w sprawozdaniach końcowych.  
 
Koszty pośrednie (ogólne)  
Są to koszty, które nie są bezpośrednio związane z projektem lub nie moŜna ich wyodrębnić jako 
specyficznych dla danego projektu, lecz stanowią raczej ogólne bieŜące koszty działalności i 
koszty administracyjne organizacji korzystającej z dotacji. Takie koszty mogą obejmować najem 
nieruchomości, rachunki za energię i ogrzewanie, koszty telefonu, faksu i internetu, ogólne 
koszty sekretariatu, ogólne koszty rachunkowości. Koszty te będą ograniczone do maksymalnie 
7% łącznych wydatków wszystkich pozostałych kategorii i nie muszą być wyszczególniane. 
 
3.3 Koszty niekwalifikowalne 
 
Następujące koszty nie są traktowane jako kwalifikowalne i w związku z tym nie są 
uwzględnione przez Parlament Europejski przy obliczaniu łącznej kwoty kwalifikowalnych 
kosztów: 

- koszty wynikające z transakcji między działami współbeneficjentów; 
- faktury wystawiane między organizacjami partnerskimi oraz między organizacjami 

partnerskimi i koordynującym beneficjentem;  
- wydatki finansowe lub koszty związane z poszukiwaniem/uzyskaniem alternatywnych 
źródeł współfinansowania; 

- wydatki reprezentacyjne, z wyjątkiem uznania takich wydatków za w pełni i wyjątkowo 
niezbędne do wykonania pracy w ramach projektu; 

- koszty podróŜy i zakwaterowania oraz wszelkie formy wynagrodzenia w imieniu 
przedstawicieli instytucji Unii, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego; 

- zysk z kapitału; 
-  zadłuŜenie i koszty jego obsługi; 
- rezerwy na pokrycie strat lub potencjalne przyszłe zobowiązania; 
-  naleŜne odsetki; 
-  wątpliwe naleŜności; 
- potencjalne straty kursowe; 
- podatek VAT, chyba Ŝe beneficjent moŜe udowodnić, Ŝe nie ma moŜliwości jego 

odzyskania; 
-  koszty zadeklarowane przez beneficjenta i objęte innym działaniem czy programem prac 

objętych unijną dotacją;  
- nadmierne i lekkomyślne wydatki. 

 
3.4 Wkłady niepienięŜne 
 
Są to wkłady wniesione nieodpłatnie na rzecz wnioskodawcy przez osobę trzecią, takie jak: 
wolontariat lub bezpłatne uŜyczenie wyposaŜenia, lub takie jak: bezpłatne udostępnienie sal 
konferencyjnych. Nie są one uznawane za koszty kwalifikowalne. 
 
3.5 Opłaty i kalkulacja kosztów 
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Dotacja jest oparta na faktycznie poniesionych kosztach, jest objęta procedurą niekomercyjną, w 
ramach której Parlament Europejski podejmuje się współfinansowania projektu, jaki 
wnioskodawca chciałby zrealizować, i który ułatwia osiągnięcie celów tej instytucji. Parlament 
Europejski nie uznaje zatem za kwalifikowalne opłat za wykorzystanie istniejącego wyposaŜenia 
lub świadczenie usług. Rzeczywiste koszty projektu to koszty personelu czy teŜ koszty związane 
z nabyciem towarów lub usług, których zapłatę potwierdza faktura. Dla przykładu, nie zostaną 
uznane koszty nałoŜone za „urządzenia nadawcze” czy „koszty produkcji” za program 
telewizyjny. JeŜeli takie koszty są związane z personelem wykonującym zadania lub z 
wykorzystaniem istniejącego wyposaŜenia czy urządzeń, muszą być wykazane w odpowiedniej 
kategorii kosztów (tj. koszty personelu czy koszty ogólne).  
 
 
3.6 Dochód 
 
Łączny dochód musi być taki sam jak łączne wydatki.  
Po stronie dochodu naleŜy wykazać: 

- przychód osiągnięty w wyniku realizacji działania: naleŜy szczegółowo wykazać 
jakikolwiek dochód spodziewany w wyniku realizacji działania (np. zysk ze sprzedaŜy 
publikacji);.  

- wkład beneficjenta w gotówce: bezpośredni wkład finansowy (gotówka) ze środków 
własnych wnioskodawcy; 

- wkład z jakiegokolwiek innego źródła finansowania. Oznacza to przepływ finansowy, 
który moŜna stwierdzić w księgach rachunkowych beneficjenta;  

- dotacja z Unii: dotacja, o którą wystąpiono do Parlamentu Europejskiego. 
 
Do oceny Państwa wniosku wymagane są jasne, szczegółowe informacje o tym, jak zamierzają 
Państwo pokryć wydatki szacowane jako niezbędne do prowadzenia projektu. 
 
JeŜeli otrzymali Państwo pewne potwierdzenie finansowania od innej zewnętrznej organizacji 
naleŜy podać odnośne szczegółowe informacje w dziale 3.1 wraz z pismem danej organizacji 
potwierdzającym przyznanie współfinansowania. 
 
JeŜeli ubiegali się Państwo o finansowanie z innych źródeł, lecz nie otrzymali decyzji do czasu 
złoŜenia wniosku, w pkt 3.2 naleŜy podać wszystkie szczegółowe informacje i wszelkie istotne 
uwagi. 
 


