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Zawarte umowy z Dz. 4 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji
Wysokość kosztów 
kwalifikowalnych

1. Federacja LGD Małopolska
Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii 
rozwoju

200 000,00 zł

Zawarte umowy z Dz. 6 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji
Wysokość kosztów 
kwalifikowalnych

1. Małopolska Izba Rolnicza
Inspirująca wymiana doświadczeń właścicieli 
gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych

59 425,83 zł

2.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Przykłady dobrych praktyk w zakresie regionalnego 
dziedzictwa kulinarnego-organizacja dwóch wizyt 
studyjnych: dla obecnych oraz potencjalnych członków 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Małopolska w 
Województwie Warmińsko-Mazurskim

101 039,00 zł

3.
Stowarzyszenie LGD 
Podbabiogórze

Konkurs "Produkt Lokalny Podbabiogórza" 20 470,00 zł

4. Małopolska Izba Rolnicza Współczesna kobieta w środowisku wiejskim 82 811,52 zł

5.
Stowarzyszenie Samorządów 
Powiatu Dąbrowskiego

Warsztaty pieczenia i dekoracji ciast dla Kół Gospodyń 
Wiejskich z Powiatu Dąbrowskiego II edycja

46 452,99 zł



Zawarte umowy z Dz. 6 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji
Wysokość kosztów 
kwalifikowalnych

6.
Koło Gospodyń Wiejskich 
Kryspinianki w Kryspinowie

Współpraca na rzecz rozwoju i promocji polskiej wsi 75 980,24 zł

7.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-
Biała

Produkt lokalny-dźwignią rozwoju turystyki na obszarach 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała

53 432,00 zł

8. Gmina Stryszów
Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie 
rozwoju turystyki i ekoturystyki na obszarach wiejskich -
organizacja wyjazdu studyjnego

40 500,00 zł

9.
Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP Województwa 
Małopolskiego

Strażacy Ochotnicy w służbie na rzecz swoich 
społeczności

27 740,00 zł

10.
Stowarzyszenie LGD 
Podbabiogórze

Konkurs "Kultura i folklor Podbabiogórza" 19 045,00 zł

11.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania "Turystyczna Podkowa"

Działalność lokalnych społeczności w aspekcie 
turystycznego rozwoju obszarów wiejskich Europy

120 431,89 zł

12.. Małopolska Izba Rolnicza Magia ziół i miodów dla zdrowia i zwiększenia dochodów 25 247,48 zł

13. Małopolska Izba Rolnicza Zgoda, szacunek i praca każdą wieś wzbogaca 88 832,48 zł

14. Małopolska Izba Rolnicza
Chusty malowane-warsztaty artystyczne dla Kół 
Gospodyń Wiejskich 

21 427,50 zł

15.
Tarnowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A.

Sprzedaż własnych produktów-szansa dla rolnictwa 90 227,00 zł



Zawarte umowy z Dz. 9 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Wartość operacji

1.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Podstawy produkcji wyrobów z mleka-skracanie łańcucha 
żywności

46 854,00 zł

Zawarte umowy z Dz. 10 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Wartość operacji

1. Gmina Michałowice Lokalne Targi Przedsiębiorczości 2021 36 473,76 zł

2.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Organizacja stosika dla producentów produktów 
regionalnych, tradycyjnych, ekologicznych z Województwa 
Małopolskiego oraz należący do Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego Małopolska podczas Targów Smaki Regionów 
2021 w Poznaniu

64 341,20 zł

3.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Organizacja stoiska dla winiarzy i producentów cydrów z 
Małopolski podczas Targów WINO-Targi Polskich Win i 
Winnic 2021 w Poznaniu

99 184,20 zł



Zawarte umowy z Dz. 12 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Wartość operacji

1.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

EtnoMałopolska-3 dniowe warsztaty szkoleniowe dla 
przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z Województwa 
Małopolskiego-pionierek cyfrowej transformacji na wsi

102 748,30 zł

2. Tarnowska Organizacja Turystyczna
Dobre praktyki w zakresie enoturystyki na obszarze 
ENOTarnowskie

37 945,50 zł

3.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Sołtys, rada sołecka, zebranie wiejskie…czyli co komu wolno 
w sołectwie-3 dniowe warsztaty dla sołtysów oraz członków 
rad sołeckich z Województwa Małopolskiego

142 223,37 zł

Zawarte umowy z Dz. 11 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Wartość operacji

1.
Instytut Rozwoju Obszarów 
Wiejskich

Warsztaty dla dzieci i młodzieży mające na celu 
przygotowanie do przyszłej pracy społecznej na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i ewentualnej służby w szeregach OSP oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach 
wiejskich

98 892,00 zł



Zawarte umowy z Dz. 13 z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Wartość operacji

1.
Lokalna Grupa Działania Dunajec-
Biała

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dzięki lokalnym 
producentom żywności wysokiej jakości

53 831,37 zł

2. Centrum Kultury Gminy Biskupice II Festiwal Folklorystyczny pn. "Zatrzymać znikające tradycje" 44 439,00 zł



Zawarte umowy z partnerami KSOW po naborze 5/2021

Łączna liczba umów 26

w tym umowy z JST i ich 

jednostkami

3

z innymi podmiotami 23

Łączna liczba umów 26

w tym umowy z jednostkami 

sektora finansów publicznych

3

z innymi podmiotami 23



1. Projekty partnerskie realizowane są w drodze kolejnych naborów.

2. Z wnioskodawcami wybranych do realizacji projektów JR KSOW 
zawiera umowy na ich realizację.

3. Środki przekazywane są partnerowi jako dotacja w formie REFUNDACJI 
PONIESIONYCH WYDATKÓW. Każdy z partnerów po zawarciu umowy 
realizuje projekt samodzielnie, a po dokonaniu zapłaty za wszystkie 
zakupy/usługi przedstawia wniosek o refundację.

4. W przypadku stwierdzenia:

– rozbieżności pomiędzy złożonym projektem a przedstawionymi do 
rozliczenia zadaniami,

– niezachowania odpowiednich procedur wyboru ostatecznych 
wykonawców poszczególnych zadań,

– nierozliczenia wszystkich zobowiązań do dnia złożenia wniosku
o refundację,

– niedochowania obowiązków odpowiedniej promocji programu 
PROW 2014-2020, 

Partnerowi zostanie ZMNIEJSZONA KWOTA DOTACJI.



Zasady rozliczania umowy na realizację projektów partnerskich:

• realizacja poszczególnych zadań musi być zgodna ze złożonym 
wnioskiem – rodzaje kosztów, termin realizacji;

• wykonawcy poszczególnych zadań muszą zostać wybrani

z dochowaniem przepisów PZP lub rozeznania rynku;

• przy realizacji projektu konieczne

jest stosowanie wszystkich 

zasad zawartych

w Księdze wizualizacji 

znaku PROW 2014-2020.



• Nie ma „sztywnego” katalogu kosztów kwalifikowalnych.

• Koszty kwalifikowalne, to koszty różnego rodzaju:

a) dostaw i usług,

b) nagród finansowych dla laureatów konkursów,

które są uzasadnione zakresem operacji i niezbędne do osiągnięcia jej 
celu oraz racjonalne.

• Możliwe jest zawarcie umowy cywilnoprawnej przez partnera KSOW
z własnym pracownikiem.

• Niemożliwe są wydatki inwestycyjne, zakup środków trwałych czy 
wyposażenia, które pozostałoby po realizacji operacji u partnera 
KSOW (np. namioty wystawiennicze, sprzęt, bannery i inne).

Koszty kwalifikowalne w ramach projektów partnerskich
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020

Do 18 kwietnia 2020 r. obowiązywały zasady, iż partner KSOW będący 

jednostka sektora finansów publicznych stosuje PZP, a inni partnerzy 

zobligowani byli do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru 

wykonawców. 

Po nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich  z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 
2014-2020 w odniesieniu do podmiotów spoza sektora finansów 
publicznych przestał obowiązywać konkurencyjny tryb wyboru 
wykonawców. 

Partnerzy są zobligowani jedynie do uzasadnienia racjonalności 

poniesionych kosztów.



Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020

Rozporządzenie MRiRW w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych 

w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków 

dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

1. Partner KSOW będący jednostką sektora finansów publicznych 

zobligowaną do stosowania ustawy PZP

2. Inni Partnerzy KSOW



Partner KSOW będący jednostką sektora finansów publicznych 

zobligowaną do stosowania ustawy PZP:

1. ponosi wydatki zgodnie z ustawą PZP, 

2. jest zobligowany uwzględnić wydatki z projektu w swoim rocznym 

Planie zamówień publicznych i wg tego stosować odpowiednie tryby 

zamówień (!!!)

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Za naruszenia stosowania odpowiednich trybów wyboru 

wykonawców, nieodpowiednie opublikowanie ogłoszenia, 

nieopublikowanie ogłoszenia, stosuje się zmniejszenia kwot 

pomocy. 

• Zmniejszenia określone są w załącznikach do rozporządzeń. 

• W przypadku stwierdzenia kilku naruszeń stosuje się największe % 

zmniejszenie. Zmniejszenia nie sumują się.

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



Dla projektów dot. organizacji wyjazdów studyjnych, w szczególności 

zagranicznych wyjazdów studyjnych, sugerujemy zlecenie organizacji 

całości wyjazdu (zapewnienie transportu, noclegów, wyżywienia, 

tłumacza/pilota, organizacji spotkań na miejscu, ubezpieczenia) 

licencjonowanemu organizatorowi turystyki (konieczny wpis do rejestru 

organizatorów turystyki). 

„licencja na przewozy pasażerskie” ≠ „wpis do rejestru org. turystyki”
(podmiot oferujący wynajem autokarów nie jest organizatorem turystyki)

Partner KSOW nie powinien organizować samodzielnie wyjazdu dla osób 

nie będących jego pracownikami. 

Przy samodzielnym organizowaniu wyjazdu mógłby być problem z 

rozliczeniem kosztów – konieczność tłumaczenia faktur, różnice kursowe, 

niemożność płatności gotówkowych…..

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Do 18 kwietnia 2020 r. partner KSOW nie mógł wybrać wykonawcy 

powiązanego kapitałowo lub osobowo. Naruszenie tej zasady powodowało 
zmniejszenie o 100 % (!!!).

Po nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich …. zakazy te 

zostały wyeliminowane. 

Niemniej jednak mając na uwadze konieczność racjonalnego i efektywnego  

wydatkowania środków, jak też nie chcąc narazić się na zarzuty 

nieekonomicznego wydatkowania środków, partnerzy powinni dokonywać 

wyboru wykonawców po rozeznaniu cenowym.

Wybór wykonawcy zadań w ramach projektu partnerskiego
w ramach KSOW w PROW 2014-2020



• Partner KSOW zobowiązany jest do zrealizowania poszczególnych zadań 

w ramach projektu wg złożonego przez siebie harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

• Niemożliwe jest zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu. Założona 
liczba szkoleń/wydawnictw/ warsztatów/konferencji/ osób 
uczestniczących itd. musi być taka, jak w złożonym wniosku.
W przeciwnym wypadku kwota refundacji będzie proporcjonalnie 
zmniejszona.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Przykład 1:

We wniosku założono realizację 3 szkoleń dla 25 osób każde. W tym celu 

konieczne jest zapewnienie wykładowcy, materiałów szkoleniowych, 

wynajęcie sali, zamówienie cateringu. Łącznie w szkoleniach ma 

uczestniczyć 75 osób.

I szkolenie - 20 osób obecnych, II – 21 osób, III – 22 osoby. 

ROZLICZENIE:

Koszty wykładowców oraz koszty wynajmu sal zostaną pokryte w całości. 

Natomiast koszty materiałów szkoleniowych i koszty cateringu zostaną 

rozliczone proporcjonalnie do liczby uczestników (możliwość uznania 

kosztów za nieobecne osoby z odchyleniem do 15%), tj.:

25 osób x 85% - 21,25         konieczność obecności minimum 22 osób na 

każdym szkoleniu.

Koszty szkolenia I obcięte o koszt materiałów i cateringu dla 2 osób, 
koszty szkolenia II obcięte o ww. koszty dla 1 osoby, koszty szkolenia III 
pokryte w całości.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Przykład 2:

We wniosku założono realizację wyjazdu studyjnego dla 50 osób. Wyjazd 

studyjny wg projektu ma trwać 4 dni – pokryte mają być: transport, nocleg, 

wyżywienie, ubezpieczenie, koszty obsługi pilota/przewodnika, koszty 

organizacji spotkań na miejscu.

W umowie na realizację wyjazdu pomiędzy partnerem KSOW a biurem 

podróży wskazano cenę globalną za udział 50 osób – 70.000,00 zł.

W wyjeździe wzięły udział 42 osoby.  Partner KSOW zapłacił zgodnie z 

umową całe wynagrodzenie za realizację wyjazdu - 70.000,00zł

ROZLICZENIE:

Koszty wyjazdu, mimo iż w umowie nie zostały określone w odniesieniu do 

1 osoby, zostaną pomniejszone o nieobecne osoby ponad dopuszczalne 

odchylenie. 

50 osób x 85% - 42,5         konieczność obecności minimum 43 osób

REFUNDACJA: 70.000,00 /50 *43 = 60.200,00 zł

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Przykład 3:

We wniosku założono realizację wyjazdu studyjnego dla 50 osób. Wyjazd 

studyjny wg projektu ma trwać 4 dni – pokryte mają być: transport, nocleg, 

wyżywienie, ubezpieczenie, koszty obsługi pilota/przewodnika, koszty 

organizacji spotkań na miejscu.

W umowie na realizację wyjazdu pomiędzy partnerem KSOW a biurem 

podróży wskazano cenę globalną za udział 50 osób – 70.000,00 zł oraz cenę 

za udział 1 osoby (1.400,00) i dopuszczono, iż liczba osób będzie pomiędzy 

47 a 50.

W wyjeździe wzięły udział 42 osoby.  Partner KSOW zapłacił zgodnie z 

umową, tj. 47 x 1.400,00 = 65.800,00 zł.

ROZLICZENIE:

Koszty wyjazdu zostaną pomniejszone o nieobecne osoby ponad 

dopuszczalne odchylenie. 

50 osób x 85% - 42,5         konieczność obecności minimum 43 osób

REFUNDACJA: 1.400,00*43 = 60.200,00 zł

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Przykład 4:

We wniosku założono realizację wyjazdu studyjnego dla 50 osób. Wyjazd 

studyjny wg projektu ma trwać 4 dni – pokryte mają być: transport, nocleg, 

wyżywienie, ubezpieczenie, koszty obsługi pilota/przewodnika, koszty 

organizacji spotkań na miejscu. Wg planu wyjazdu we wniosku: 1 dzień –

6h podróż, potem 4h spotkania, 2-3 dzień – spotkania, wizyty w 

podmiotach (2x8h), 4 dzień – 3h spotkanie, podróż powrotna

W umowie na realizację wyjazdu pomiędzy partnerem KSOW a biurem 

podróży wskazano cenę globalną za udział 50 osób – 70.000,00 zł oraz cenę 

za udział 1 osoby (1.400,00) i dopuszczono, iż liczba osób będzie pomiędzy 

47 a 50. ponadto wskazano program: 1 dzień – 6h podróż, potem 4h 

ZWIEDZANIE, 2-3 dzień – spotkania, wizyty w podmiotach (2x8h), 4 dzień –

3h ZWIEDZANIE, podróż powrotna. W wyjeździe wzięło udział 50 osób. 

Wg projektu – 23h merytorycznych spotkań

Wg realizacji – 16h merytorycznych spotkań, 7h ZWIEDZANIA

REFUNDACJA: (70.000,00 zł : 23h) x 16h = 48.695,65 zł

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Przy realizacji projektu konieczne jest ścisłe stosowanie zasad wizualizacji 

znaku PROW 2014-2020.

Naruszenie tej zasady powoduje odpowiednie zmniejszenia %
w stosunku do każdego stwierdzonego przypadku naruszenia. 
Zmniejszenia sumują się (!!!)

– Konieczność zamieszczenia w siedzibie partnera KSOW plakatu o 
formacie min. A3 z logotypami, sloganem oraz tytułem operacji.

– Konieczność zamieszczenia na stronie internetowej partnera 
informacji o realizacji projektu, niezwłocznie po zawarciu 
umowy – min 25% widocznego ekranu (!!!)

– Konieczność zamieszczenia plakatu/banneru w miejscu realizacji 
operacji – w Sali konferencyjnej/warsztatowej, podczas wizyt 
studyjnych, podczas imprez itp.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Rozliczenie dla JST

JR KSOW WM na realizację projektów partnerskich KSOW otrzymuje 
dotację na prefinansowanie wydatków z PT PROW 2014-2020 za 
pośrednictwem Wojewody. Dotacja dla JR KSOW WM przekazywana jest 
wg klasyfikacji:

Dz. 010 rozdz. 01041 par. 2058 (cz. UE - 63,63%), 2059 (cz. BP - 36,37%)

par. „8” stosuje się „do oznaczenia dochodów, z wyłączeniem budżetu 

środków europejskich, których źródłem są środki z Unii Europejskiej, (…) 

z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

par. „9” stosuje się do oznaczenia dochodów, których źródłem są między 

innymi środki z budżetu państwa lub inne, przekazane jednostkom sektora 

finansów publicznych jako współfinansowanie programów UE

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Rozliczenie dla JST

Dz. 010 rozdz. 01041 par. 2058 (cz. UE - 63,63%), 2059 (cz. BP - 36,37%)

Zgodnie ze stanowiskiem RIO co do zasady powinna występować 
zgodność klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) 
udzielonej/przekazanej dotacji z jej wydatkowaniem. 

W przypadku rozbieżności w klasyfikacji, RIO sytuacje takie kwalifikuje 
jako nieprawidłowość.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



Rozliczenie dla JST

Dz. 010 rozdz. 01041 par. 2058 (cz. UE - 63,63%), 2059 (cz. BP - 36,37%)

Poszczególne wydatki należy księgować w proporcji:

„8” – 63,63% (do drugiego miejsca po przecinku z zaokrągleniem w dół) 
„9” – 36,37% (do drugiego miejsca po przecinku z zaokrągleniem w górę)

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020

Lp. Faktura/rahunek 8 9 KWOTA

1 FA 123/20 1 088,04 621,91 1 709,95

2 Rachunek nr 3/2020 156,53 89,47 246,00

3 F-VAT nr 58/20 407,23 232,77 640,00

4 Faktura nr 159/20 280,59 160,39 440,98

5 FV 92 140,29 80,20 220,49

6 rachunek nr 4/20 1 051,42 600,98 1 652,40

SUMA 3 124,10 1 785,72 4 909,82

dotacja 3 124,12 1 785,70 4 909,82

rachunek nr 4/20

 + 0,02 

1051,44

 - 0,02

600,96 1 652,40



1. Partner KSOW zobowiązany jest do zrealizowania zadań
w ramach projektu wg złożonego przez harmonogramu rzeczowo-
finansowego i zapłacenia wszystkich faktur i rachunków.

2. Partner KSOW zobligowany będzie do przedłożenia do rozliczenia:

• wniosku o refundację wraz z załącznikami;

• potwierdzonych przez siebie za zgodność z oryginałem 2 (!!) kopii 
całości dokumentacji z wszystkich postępowań o wybór wykonawcy, 

faktur, rachunków, przelewów, potwierdzeń zapłaty;

• potwierdzonych za zgodność z oryginałem 2 (!!) kopii wszelkich list 

obecności, print screen’ów ze stron internetowych dokumentujących 

realizację projektu;

• min. 2 egz. (lub zdjęć lub plików) wszelkich materiałów szkoleniowych, 

konferencyjnych, programów, publikacji, ulotek, broszur, plakatów, 

wydawnictw, kopii programów TV, audycji itp.

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020



• Płatności za faktury/rachunki MUSZĄ BYĆ DOKONANE W TERMINIE 
określonym w umowie i wskazanym na fakturze/rachunku. 
W przypadku opóźnienia w zapłacie konieczne jest uzyskanie 
prolongaty terminu zapłaty – w przeciwnym przypadku refundacja 
nie będzie dokonana.

• Płatności powinny być dokonywane, co do zasady, przelewem z 
konta, na które będzie potem przekazana refundacja – wszystkie 
wydatki powinny być z jednego konta i na to konto ma być potem 
przekazana refundacja.

• Płatności/przelewy powinny być dokonywane osobno od innych 
standardowych – np. składki na ZUS z tytułu umowy 
zlecenia/dzieło nie mogą być dokonane łącznie ze składkami za 
pracowników w globalnej kwocie.

• Płatności gotówkowe możliwe są tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy 
partner KSOW ma w swojej instytucji „pogotowie kasowe”. 

Realizacja projektu partnerskiego w ramach KSOW 
w PROW 2014-2020 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ



JEDNOSTKA REGIONALNA KSOW
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Departament Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Wielicka 72a, Kraków, pok. 406
Tel. 12 299 06 70, 12 630 31 78, 12 630 33 95

www.malopolskie.ksow.pl
www.prow.malopolska.pl


