
ZARZĄDZENIE NR 368/ 2019
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie ogłoszenia V edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę 
dyplomową o tematyce związanej z Miastem Suwałki

Na podstawie art. 31, 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                       
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) zarządzam, co następuje:

§ 1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza V edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową 
w trzech kategoriach:

I kategoria - praca licencjacka,
II kategoria - praca magisterska,
III kategoria - praca doktorancka
o tematyce związanej z Miastem Suwałki. Prace mogą dotyczyć obszarów tematycznych: 

gospodarka i rozwój, ekonomia i finanse, edukacja, sport, ochrona środowiska, kultura, 
turystyka, problematyka społeczna i promocja miasta.
§ 2. Warunki konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.
§ 3. Zgłoszenia, które wpłyną w ramach konkursu oceni Komisja Konkursowa w składzie:

1) Ewa Beata Sidorek – Zastępca Prezydenta – Przewodnicząca Komisji,
2) Przedstawiciel naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
3) Marcin Bonisławski – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

– Członek Komisji,
4) Dorota Szczęsna – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Członek Komisji,
5) Alicja Jacewicz – Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – Członek Komisji,
6) Agnieszka Domalewska – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu – Członek Komisji,
7) Małgorzata Włoskowska – Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej,
8) Jerzy Gałązka – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Członek 

Komisji,
9) Adam Karczewski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich – Członek Komisji,
10) Kamil Sznel – Kierownik Biura Prezydenta Miasta - Członek Komisji,
11) Emilia Klejmont – Podinspektor w Biurze Prezydenta Miasta - Sekretarz Komisji.

Komisja zastrzega sobie przekazywanie prac do oceny także osobom spoza wymienionego 
składu, w zależności od tematyki.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prezydenta Miasta.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 368/ 2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 października 2019 r.

Regulamin
V edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce 

związanej z Miastem Suwałki

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie najlepszych prac dyplomowych

o tematyce związanej z Miastem Suwałki.
2. Prace dyplomowe będą oceniane w trzech kategoriach:

I kategoria – praca licencjacka,
II kategoria - praca magisterska,
III kategoria - praca doktorancka.

3. Do konkursu można zgłaszać prace w dziewięciu obszarach tematycznych:
a) gospodarka i rozwój,
b) ekonomia i finanse,
c) edukacja,
d) sport,
e) ochrona środowiska,
f) kultura,
g) turystyka,
h) problematyka społeczna,
i) promocja miasta.

4. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Suwałk, 16-400 Suwałki,
ul. Mickiewicza 1, Biuro Prezydenta Miasta, email: bpm@um.suwalki.pl

§ 2. Zasady uczestnictwa
1. W konkursie może wziąć udział każdy absolwent wyższej szkoły publicznej lub prywatnej 

z kraju lub z zagranicy, który obronił pracę dyplomową w roku ogłoszenia konkursu.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu następuje poprzez złożenie jednego egzemplarza pracy 

dyplomowej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z kserokopią dyplomu ukończenia studiów 
oraz strony w indeksie zawierającej informację na temat obronionej pracy (lub wydruk 
elektronicznej wersji), potwierdzonych za zgodność z oryginałem, a także wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego.

3. Każda zgłoszona praca musi zawierać dane teleadresowe autora.
4. Zgłoszone prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu.
5. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie prace nadesłane na konkurs zostaną przekazane do 

Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. E. Plater 33A, 16-400 Suwałki.
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6. Prace konkursowe będą przyjmowane przez Kancelarię Urzędu Miejskiego 
w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, pokój nr 5 w terminie do 28 lutego 2020 r. 
(decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opatrzona tytułem: „KONKURS NA 
PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z MIASTEM SUWAŁKI”.

§ 3. Wysokość przyznawanych nagród
1. Łączna pula nagród w konkursie wynosi: 10 000 zł brutto. Autorzy najlepszych prac 

dyplomowych otrzymają następujące nagrody:
a) za najlepszą pracę doktorancką – nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł brutto,
b) za najlepszą pracę magisterską – nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł brutto,
c) za najlepszą pracę licencjacką – nagroda pieniężna w wysokości  2000 zł brutto.

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody w danej kategorii, 
wówczas pula środków pieniężnych z kategorii niewykorzystanej może zostać podzielona 
w ramach pozostałych kategorii.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy udziału w konkursie oraz materiały 
informacyjno-promocyjne Miasta Suwałk.

4. Osoby, którym zostały przyznane nagrody pieniężne w wysokości przekraczającej kwotę, 
o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zobowiązane są do opłacenia podatku 
dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość publikacji całości bądź fragmentów 
nagrodzonych prac konkursowych na stronie internetowej Miasta Suwałk www.um.suwalki.pl oraz 
w wydawnictwach Miasta Suwałk i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Suwałkach.

6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgody 
zawarte są w Załączniku nr 2.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, 
www.um.suwalki.pl w terminie do 29 maja 2020 roku. 

§ 4. Warunki szczegółowe konkursu
1. Pracę dyplomową można zgłaszać tylko w jednej kategorii.
2. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Kamil Sznel, Kierownik Biura 

Prezydenta Miasta, ul. Mickiewicza 1, tel. +48 87 562 80 10, email: ksznel@um.suwalki.pl
3. Komisja konkursowa wyłoniona przez Prezydenta Miasta Suwałk dokona oceny zgłoszonych 

do konkursu prac dyplomowych w terminie do 30 kwietnia 2020 r. i przedłoży Prezydentowi 
Miasta protokół ze swojej pracy.

4. Prace dyplomowe będą oceniane w oparciu o następujące kryteria i skalę ocen:
a) Innowacyjność – 0-10 pkt.
b) Wpływ na promocję/ efekt promocyjny Miasta Suwałk – 0-10 pkt.
c) Inne walory wyróżniające pracę – 0-5 pkt.
d) Opracowanie jednego z tematów prac z listy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia – 0-25 pkt.
5. Ocena końcowa jest sumą uzyskanych punktów.
6. Ostateczną decyzję w sprawie wyłonienia laureatów konkursu podejmuje Prezydent Miasta 

Suwałk.
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7. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w terminie do 29 maja 2020 roku. 

§ 5. Wręczenie nagród
1. Wręczenie nagród odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Suwałkach podczas specjalnie zorganizowanej z tej okazji uroczystości.
2. Gali wręczenia nagród będzie towarzyszył wykład naukowy wygłoszony przez osobę 

wskazaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 368/ 2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 października 2019 r.

Karta zgłoszenia

udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową (praca licencjacka, praca magisterska, 
praca doktorancka) o tematyce związanej z Miastem Suwałki.

1. Imię i nazwiska uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………..

2. Adres zamieszkania (zameldowania), tel. kontaktowy, email:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

3. Data i miejsce urodzenia:
…………………………………………………………………………………………..

4. Temat pracy dyplomowej1):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

5. Uczelnia wyższa (nazwa i adres):
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

6. Termin obrony pracy dyplomowej i uzyskana ocena:
………………………………………………………………………………………….

7. Uzasadnienie walorów pracy dyplomowej – wskazać w jaki sposób praca promuje Suwałki, 
proszę wskazać rozdziały dotyczące tematu konkursu.

………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..
*Proszę wypełnić komputerowo, można dodawać linie w miarę potrzeby.

1) Jeżeli temat pracy dyplomowej jest jednym z zagadnień i obszarów badawczych wskazanych w załączniku nr 3 do 
Zarządzenia nr     /2019 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia  października 2019 roku należy to zaznaczyć dopiskiem 
„Temat pochodzący z ogłoszenia o konkursie”.
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Oświadczenia i zgody
I. Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Uprzejmie informujemy uczestników konkursu, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO,
czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Wobec uzyskania
Pani/Pana danych osobowych, celem ich przetwarzania, prosimy o zapoznanie się z poniższą
informacją.
1. Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych [ADO] jest Prezydent Miasta

Suwałk, Suwałki 16-400, ul. Mickiewicza 1, e-mail: org@um.suwalki.pl, tel.: +48 87 562 80
00.

2. Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować
do wyznaczonego Inspektora ochrony danych [IOD] na adres e-mail iodo@um.suwalki.pl lub
listownie na adres do korespondencji: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwałki.

3. Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w
Suwałkach na potrzeby organizacji V edycji Konkursu Prezydenta Miasta Suwałk o tematyce
związanej z Miastem Suwałki i ewentualnego przekazania nagród.

4. Dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców i
przekazania nagród. Bez podania powyższych danych, udział w konkursie nie będzie możliwy.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.

6. Posiada Pani/Pan uprawnienie do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO

w Suwałkach (art. 15 RODO)
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia

zapomnianym”,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie

do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na

podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO)
7. ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych,
00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania
przekazanych danych osobowych z RODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby V edycji Konkursu
Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem
Suwałki.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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II. Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem konkursu
Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki zapisane
w regulaminie konkursu.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

III. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie

mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w
tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Urząd Miejski w
Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki na potrzeby V edycji konkursu
Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z
Miastem Suwałki.

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani
terytorialnie.

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem,
natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby
konkursu oraz w celach informacyjnych.

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Urzędu Miejskiego w
Suwałkach oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram
YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.
Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub
naruszać w inny sposób moje dobra osobiste.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 368/ 2019

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 7 października 2019 r.

Lista zagadnień i obszarów badawczych proponowanych do opracowania przez organizatora 
V edycji konkursu Prezydenta Miasta Suwałk na najlepszą pracę dyplomową o tematyce 

związanej z Miastem Suwałki

Tematy – Wydział Budżetu i Finansów
1. Działalność inwestycyjna miasta Suwałk na tle innych miast na prawach powiatu (miast 

grodzkich).
2. Finansowanie zadań oświatowych przez miasto Suwałki.
3. Analiza budżetu Miasta Suwałki pod kątem inwestycji oraz wydatków bieżących na 

działalność sportową, kulturę fizyczną i turystykę.
4. Finansowanie działalności samorządowych instytucji kultury miasta Suwałki na tle innych 

miast na prawach powiatu (miast grodzkich).
Tematy – Wydział Oświaty i Wychowania

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w jednostkach oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Suwałki.

2. Kariera zawodowa w wyobrażeniach uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 
losy absolwentów uczniów suwalskich szkół ponadgimnazjalnych.

3. Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami/zakładami pracy/pracodawcami a technikami, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

4. Motywacyjny charakter nagród i stypendiów sportowych w Mieście Suwałki.
5. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży a tworzenie oddziałów sportowych.
6. Dostępność do placówek opieki nad dziećmi do lat 3/ przedszkoli w Suwałkach a aktywność 

zawodowa rodziców.
Tematy – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Komunikacja miejska Suwałk po 2019 roku (po oddaniu obwodnicy, tym samym 
prognozowane/proponowane pomysły zmian w układzie komunikacyjnym, szybkość
i punktualność połączeń, nowe formy opłat itp. tabor komunikacyjny, może analizy marketingowe).

2. Analiza marketingowa komunikacji miejskiej Suwałk za rok ……..
3. Rola edukacji ekologicznej oraz innowacyjne formy działań proekologicznych 

w funkcjonowaniu miasta (Suwałki na tle innych samorządów: diagnoza, ocena czego brakuje 
i proponowane innowacyjne działania proekologiczne).

4. Gospodarka opadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych – rola edukacji ekologicznej, jej wpływ na wzrost świadomości mieszkańców 
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, metody i sposoby zbiórki selektywnej, 
z uwzględnieniem zbiórki „U źródła”.

5. Zagospodarowania tzw. frakcji odpadów wysokoenergetycznych (przykłady stosowanych, 
koncepcje nowych przykładów, wpływ na politykę gospodarki odpadami).

6. Rola zieleni miejskiej w życiu miasta  (ład przestrzenny, formy ochrony, programy 
zadrzewieniowe, rewitalizacja terenów zieleni w mieście itp. na przykładzie miasta Suwałk).
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Tematy – Wydział Spraw Obywatelskich
1. Wpływ emigracji i migracji powrotnych na rynek pracy w województwie podlaskim ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta Suwałk.
2. Wpływ cudzoziemców zamieszkujących Suwałki na funkcjonowanie miasta.
3. Struktura i zadania poszczególnych elementów zarządzania kryzysowego administracji 

publicznej w kraju.
Tematy – Wydział Spraw Społecznych

1. Polityka senioralna w Mieście Suwałki.
2. System pieczy zastępczej w Mieście Suwałki.
3. Sytuacja socjalno-bytowa suwalskich rodzin wielodzietnych.
4. Orzecznictwo do celów pozarentowych i system wsparcia niepełnosprawnych mieszkańców 

Suwałk.
5. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie 

mieszkańców Suwałk.
Tematy - Wydział Kultury i Sportu

1. Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół zbiornika sztucznego Krzywólka 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb mieszkańców Suwałk.

2. Funkcja turystyczna Suwałk.
3. Potencjał obiektów hotelarskich i rekreacyjnych w Suwałkach dla rozwoju turystyki 

weekendowej i spotkań biznesowych – możliwości i propozycje.
Tematy – Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

1. Wykorzystanie OZE do poprawy bilansu energetycznego miasta Suwałk.
2. Kompleksowa strategia podniesienia atrakcyjności miasta Suwałk wśród osób młodych, 

absolwentów szkół wyższych w celu odwrócenia niekorzystnych trendów demograficznych.
3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich – koncepcje włączenia do tkanki 

miejskiej terenów pokolejowych, powojskowych, pożwirowych.
Tematy - Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej

1. Tereny rekreacyjne „Krzywólka” w zakolu Czarnej Hańczy, w oparciu 
o wyeksploatowaną żwirownię.

Program:
- plaża oraz strzeżone kąpielisko z pomostami;
- boiska sportowe;
- ścieżka rowerowa;
- zespoły parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów oraz rowerów;
- dojazdy gospodarcze;
- ścieżka zdrowia;
- elementy małej architektury – grille i miejsca spożywania posiłków, wiaty wypoczynkowe, 
punkty widokowe, sanitariaty i umywalnie, śmietniki, kuchnie polowe, ławeczki, urządzenia 
sportowo – rekreacyjne na placach zabaw dla dzieci;

- obiekt gastronomiczno – handlowy z zapleczem infrastrukturalnym;
- zieleń urządzona parkowa.
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Makieta i wizualizacje.
2. Tereny sportowo – rekreacyjne z torami motocrossowymi i kartingowymi i zapleczem 

kubaturowym, w oparciu o wyeksploatowaną żwirownię.
Program:

- tor kartingowy;
- tor motocrossowy;
- budynek „startowy” na miejscu startu oraz budynek na mecie;
- wieżyczki obserwacyjne na trasie;
- pomieszczenia do naprawy i przechowywania sprzętu;
- budynki socjalne.

Makieta i wizualizacje.
3. Tereny rekreacyjno – sportowe w oparciu o wyeksploatowaną żwirownię – zbiornik wodny 

„Sobolewo”.
Program:

- zespoły parkingowe dla samochodów osobowych i autokarów oraz rowerów;
- dojazdy gospodarcze;
- ścieżka zdrowia;
- plaża ze strzeżonym kąpieliskiem;
- pomosty wędkarskie;
- pomosty rekreacyjne;
- boiska sportowe;
- elementy małej architektury – grille i miejsca spożywania posiłków, wiaty wypoczynkowe, 
punkty widokowe, sanitariaty i umywalnie, śmietniki, kuchnie polowe, ławeczki, urządzenia 
sportowo -rekreacyjne na placach zabaw dla dzieci;

- pomieszczenie dla wędkarzy – „rybakówka” z częścią socjalno - sanitarną;
- pole namiotowe z towarzyszącą infrastrukturą;
- obiekt gastronomiczno – handlowy z zapleczem infrastrukturalnym;
- zieleń urządzona i nieurządzona – zadrzewienie (zalesienie) fragmentów niekorzystnych 
widokowo.

Makieta i wizualizacje.
4. Zabudowa śródmiejska w kwartale ulic Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, Chłodna.

Program – zgodnie z ustaleniami mpzp.
Ponadto - projekty architektoniczne obiektów wraz z kolorystyką elewacji, zagospodarowanie 

podwórek kamienic położonych wzdłuż głównych ulic (Kościuszki, Waryńskiego, Noniewicza, 
Chłodna), sporządzenie makiety, wizualizacje poszczególnych części kwartału.

Id: E8EAEF00-F614-4061-8CA0-D1117CE68AD5. Podpisany Strona 3 z 3




