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Informacja o przyjeciu projektu

W dniu 05-06-2O18 r. w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produkt6w
pszczelich" zlo2ony zostat projekt Zakup lekow do zwalc zania warrozy. projekt ten
otrzymal numer 28,4 1 zOla.
Krajowy O6rodek Wsparcia Rolnictwa informuje, ze projekt zostat zaakceptowany
przez Komisjq dokonujqcq oceny projekt6w, w sklad ktorej wchodzq przedstawiciele

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa.
Komisja dokonala weryfikacji koszt6w projektu i ustalita budzet na jego realizacjq w
wysoko6ci do 218 O3O,4O zl netto.

Ostateczne rozliczenie budzetu projektu zostanie dokonane po zakoiczeniu jego
realizacji na podstawie faktycznie poniesionych i udokumentowanych wydatk6w.

Termin podpisania umowy przez obie strony uplywa w dniu 26-03-2019 r.

Jednak2e ze wzglqd6w technicznych, KOWR zwraca siq z proSbq o odeslanie
um6w w mo2liwie najkr6tszym terminie.

01… 207 Warszawa′ ul.Karolkowa 30′ tel.(22)4525400′ vvww.kowr.9oVipl



W zal4czeniu przesylam dwa egzemplarze umowy na realizacjq wy2ej wymienionego

projektu w ramach mechanizmu wPR ,,Wsparcie rynku produkt6w pszczelich"

w sezoni e 20rg1201g, z pro5b4 o wpisanie imion i nazwisk os6b reprezentujqcych

Podmiot uprawniony zgodnie z KRS, podpisa nie przez te osoby oraz parafowanie

obydwu egzemplarzy. Dwa egzemplarze podpisanej umowy nale2y odeslai do

Krajowego oSrodka wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 3O, OL-2O7

Warszawa lub dostarczyi osobiScie.

ZASTE A DYREKTORA
DtPARIAMtlll 'tFr RYttt(owYcH
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Zal4cznik Nr 3
do Zarzqdzenia Nr 1211201T prezesa ARiMR

z dnia 1 4 grudnia 2017 r. zmienionego
Zarzqdzeniem Nr 134/2018 z dnia 7 listopada 2O1g r.

UMOWA nr 84128412018/1 9

na realizacje projektu zakupu lekow do zwatczan awarrozy
w ramach mechanizmu wPR ,,wsparcie rynku produkt6w

pszczelich" realizowanego w sezonie 201gl2[1g

zawarla w dniu

pomiqdzy:

Krajowym O6rodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie,

01-2017 warszawa, ul. Karolkowa 30, NIP s27-281-83-s5, REGON 367949538

(dalej zwanym KOWR) ktory w celu podpisania umowy reprezentujq:

1. Anna Dorota Gut - p.o. Zastqpcy Dyrektora Generalnego

2. Grzegorz Nieszczerzewski - Dyrektor Biura Finansowo-Ksiqgowego

a

STOWARZYSZENIE PSZCZELARZY POLSKICH''POLANKA''
(nazwa podmiotu)

23-109 PSZCZELA WOLA
PSZCaZELAWOLA 9

NIP 7132893955, REGON 060039828, Numer w CRP (EP) 073746215,

Nr KRS 0000236267,

(dalej zwanym podmiotem uprawnionym) ktory reprezentujq:

(imiq i nazwisko) (funkcja)

2.

(imiq i nazwisko) (funkcja)



Majac na wzglqdzie:

- Rozpo rzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. ustanawiajqce wsp6lnqorganizacjq rynkow produktow rolnych

oraz uchylajqce rozporzqdzenia Rady (EWG) nr 922172, (EWG) nr 234179,

(WE) nr 1O3712001 i (WE) nr 1234120O7 (zpo2n' zm'),

- Rozpo rzqdzenie Wykonawcze Komisji (UE) 201511368 z dnia 6 sierpnia 2015 r'

ustanawia jqce zasady stosowania rozp orzqdzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) nr 130812013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim,

- Rozpo rzqdzenie Delegowane Komisji (UE) 201511366 z dnia 11 maja 2015 r'

uzupelniajqce rozpo rzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1308i2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim,

- Rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspolnej polityki rolnej, zarzqdzania

niq i monitorowania jej oraz uchylaj4ce rozporzqdzenie Rady (EWG) nr 352178,

(WE) nr 165/94, (WE) nr 2799198, (WE) nr 81412000, (WE) nr 129012005 i (WE)

nr 485/2008.

- Rozpo rzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130512013 z dnia

17 grud nia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarow wiejskich przez

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich (EFRROW)

iuchylajqcerozporzqdzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U.L347

z 20.12.2013, str. 487\,

- Ustawq z dnia 1 1 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzqt oraz zwalczaniu

chorob zaka2nych zwierzqt (Dz. U. z 2014 r, poz. 1539 z po2n. zm.)

zawarlo umowe o nastqpujqcej treSci:

s1
Przedmiotem umowy jest realizaila przez podmiot uprawniony projektu

nr 28412018 zlo2onego w KOWR w sezonie 201812019 w ramach mechanizmu

Wspolnej Polityki Rolnej ,,Wsparcie rynku produktow pszczelich".

Projekt, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy zakupu Srodkow warrozob6jczych

realizowanego w ramach Srodka wsparcia ,,Zwalczanie inwazji pasozytow

ichorob pszcz6l, w szczegolno6ci warrozy".

2.



s2
Podmiot uprawniony zobowiqzu)e siq do zakupu lek6w przeznaczonych do
zw alczania w arrozy, do p uszczo nych do o b rotu n a te re n ie Rzeczpospo I itej
Polskiej na podstawie przepisow obowiqzujqcego prawa oraz ekologicznych
srodkow do walki zwarrozq(tj. kwasu mrowkowego, szczawiowego, mlekowego
i octowego) wymienionych w rozporzqdzeniu Komisji (WE) nr 889/200g z dnia
5 wze6nia 2008 r.

Podmiot uprawniony dokona realizacji projektu, o ktorym mowa w S 1 ust. 1, w
okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 201g-01-31 r.

Leki do zwalczania warrozy zostanqzakupione u nastqpujqcych lekarzy
weterynarii:

Michal Janikowski
(imig, nazwisko lekarza weterynarii)

Podmiot uprawniony ponosi wylqcznq odpowiedzialnoSc wobec KOWR za
realizacjq projektu ijest wylqcznym podmiotem, zktorym KOWR bqdzie rozliczac

wykonanie niniejszej umowy.

KOWR/ARiMR nie ponoszq odpowiedzialno 6ci za roszczenia osob trzecich

mogace powstad w zwiqzku z realizacjq projektu przez podmiot uprawniony.

s3
KOWR dokona refundacji kosztow poniesionych przez podmiot uprawniony na

realizacjq projektu okre6lonego w S 1, po jego wykonaniu zgodnie z warunkami

niniejszej umowy, w kwocie netto nieprzekraczajqcej 218 030,40 zl (stownie:

dwie6cie osiemna6cie tysiqcy trzydzie5ci zlotych czterdzieSci groszy) z czego:

1) 211 680,00 zl bqdzie stanowila refundacja kosztow podstawowych, nie

wy2sza ni290o/o kosztow netto wynikajqcych z dokument6w, o ktorych mowa

w S 6 ust. 1, pkt 1)-4),

2) 6 350,40 zl bqdzie stanowila refundacja kosztow dodatkowych netto
wynikajqcych z dokumentow, o ktorych mowa w S 6 ust. 1, pkt 5),

z zastrze2eniem, ze nie przekroczy ona 3% kwoty kosztow podstawowych

przyjqtych do refundacji.

W przypadku kiedy KOWR bqdzie posiadal wolne Srodki niewykorzystane przez

podmioty uprawnione w ramach umow, we wszystkich kierunkach wsparcia,

2.

3.

4.

5.

2.

乙



3.

a podmiot uprawniony zlo|y dokumenty okreSlone w s 6 ust. 1, pkt 1)-4)

uprawniajace go do kwoty refundacji wy2szej niz okreslona w $ 3 ust 1, KOWR

moze wyplacic dodatkowq kwotq refundacji maksymalnie do wysokoSci

stanowiqc ei 20% kwoty okre6lonej w S 3 ust 1 '

W p rzypad ku kosztow pod stawowych ref u nd acj i pod I eg aiq wylqczn i e koszty :

1) zakupu lekow, wynikajqc e z przedlozonych faktur/rachunkow, za ktore

platno6c zostala dokonana przez podmiot uprawniony, wystawionych na

podmiot uprawniony przezlekarzy weterynarii wymienionych w S 2 ust' 3,

2) zakupu ekologicznych Srodkow do walki zwarrozqwynikajqce

z przedlozonych faktur/rachunkow, za ktore platnoSc zostala dokonana

przezpodmiot uprawniony, wystawionych na podmiot uprawniony,

3) poniesione w okresie okreSlonym w S 2 ust' 2.

W przypadku kosztow dodatkowych refundacji podlegajq wytqcznie koszty

zwiqzane z przy gotowa n i e m i rea I iza cj q p roj e kt u :

1) okreSlone w zalqczniku nr 3 do niniejszej umowy,

2) wynikajEce z przedlo2onych faktur/rachunkow i innych dokumentow,

3) poniesione w okresie od 2018-08-01 do daty zakohczenia realizacji projektu

okreSlonej wS2ust.2,

4) za ktore ptatnoSc zostala dokonana w formie przelewu bankowego, przekazu

pocztowego lub w formie gotowki.

Podmiot uprawniony dokona platnoSci za zakupione Srodki warrozob6jcze

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.

Refundacjq nie sq objqte wydatki poniesione na uslugq weterynaryjnq (leczenie).

l. Prawa i obowi4zki podmiotu uprawnionego

s4
Odbiorcami Srodkow warrozobojczych zakupionych w ramach niniejszej umowy

mogA byc jedynie producenci produktow pszczelich posiadajqcy weterynaryjny

numer identyfikacyjny lub wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii.

W przypadku odbioru ekologicznych Srodk6w do walki zwarrozq, dodatkowo

posiad ajqcy ce rtyfi kat gospoda rstwa eko log icznego.

Ka2dy producent produktow pszczelich, do ktorego zostanq dostarczone leki,

zakupione w ramach niniejszej umowy, musi posiadac ksiqzkq leczenia zwierzql,

4.

5.

6.

2.



2.

w ktorej powinien byc dokonany wpis przez lekarza weterynarii po6wiad czajqcy
rodzal i ilo6c zakupionego leku.

s5
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do prowadzenia odrqbnej ewidencji

rzeczowej ifinansowej w celu dokumentowania realizaqi projektu.

W celu potwierdzenia wykonania zapis6w niniejszej umowy podmiot uprawniony
zobowiqzany jest do posiadania pelnej dokumentacji zrodlowej poniesionych

koszt6w, a w szczegolno6ci:

1) w przypadku zakupu lekow - oryginalow faktur/rachunkow wystawionych na

pod m iot u prawn io ny przez lekarza weteryna ri i wyko n ujqcego pra ktykq
weterynaryj nq, dokumentujqcych pon iesione wydatki, z wyszczegolnien iem

nazwy leku, ilo5ci i ceny jednostkowej,

2) w przypadku zakupu ekologicznych Srodkow do walki zwarrozE- oryginal6w

faktur/rachu nkow wystawionych na pod miot uprawnion y przez sprzedawcq,

do ku mentujqcych po n iesione wyd atki, z wyszczego I n ien iem nazwy, liczby

opakowafi, pojemnoSci opakowania jednostkowego i ceny jednostkowej,

3) dokumentow potwierdzajqcych dokonanie platnosci (przelewy bankowe,

przekazy pocztowe, wyciqgi z rachunk6w bankowych),

4) wykazu odbiorcow Srodkow warrozobojczych wedlug wzoru stanowiqcego

zalqcznik nr 1 do niniejszej umowy (odrqbny zalqcznik dla lek6w, odrqbny

dla ekologicznych Srodkow do walki zwarrozq),

5) kserokopii ksiqzek leczenia zwierzqtwydanych przez lekarza weterynarii,

o ktorych mowa w S 4 ust. 2, lub zbiorczej listy odbiorc6w lekow zawierajqcej

o6wiadczenie lekarza weterynarii, ze dokonal wpisow do ksiqzek leczenia

zwierzqt,

6) oryginalow faktur/rachunkow i innych dokumentow, wystawionych na

podmiot uprawniony dokumentujqcych wydatki poniesione w ramach

kosztow dodatkowych.

Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do przechowywania rzeczowej

i finansowej dokumentacji projektu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 oraz innych

dokumentow zwiqzanych z realizaqqniniejszej umowy, przez okres

5 lat liczqc od roku nastqpujqcym po roku, w kt6rym zakonczono realizacjq
projektu.

3.

立 ヽ ィ



§6

1, W celu uzyskania refundacii poniesionych kOszt6w,podn∩ iot uprawniony

zobowiaFanylest dO Z10ttenia w KOWR nastQpuル pyCh dOkument6w:

1) Oryginalu wniosku o wyplatQ refundacii na formularzu stanowiacym zalaCZnik

nr 2 do ninieiszei umoWy,

2)  kserOkOpH fakturノ rachunk6w wystawionych na podn∩ lot uprawniony

potwierdzajaCych Wydatkowane 6rodkifinansowe,poSwiadczonych przez

G16wnego KsiQ9oWego podn∩ iotu uprawnionego lub osoby upowattnione do

reprezentowania podn∩ iotu uprawnionego z9odnie z!くRS,lub pracownika

Ott KOWR,lub OR ARIMR,lub BP ARiMR,

3)  kserOkOpil dokument6w potwierdzaiaCyCh dOkonanie platnoScl(przelewy

bankowe,przekazy pocztowe,wyciagi Z rachunk6w bankowych),

poSwiadczonych przez(316wnegO KsiQgOWe9o podn∩ iotu uprawnione9o lub

osoby upowattnione do reprezentowania podrniotu uprawnionego zgodnie

z KRS,lub pracownika OT KOWR,lub OR ARiMR,lub BP ARiMR.

KC)ヽⅣR nie wymaga potwierdzenia za z9odno66 z oryginalem dokument6w

potwierdzaiaCych WykOnanie dyspozycil drOga elektroniczna ZaWieraiaCych

adnotaciQ,之e zostaly sporzadZOne na podstawie ustawy Prawo bankο we

i nie wymagala dOdatkOWych podpls6w oraz stempla bankowe9o.

4)  irniennego wykazu odbiorc6w Srodk6w warrozob6iczych Wedlug vvzoru

stanowiaCe90 Zalacznik nr l do niniejszej umowy.WVykaz powinien zostaё

przekazany w pllku Excel,na noSniku elektronicznym(plyta cD)lub drOga

mailowa na adres sekretattat dL(DkOWr40v.饉 (odrQbny zalaCZnik dla lek6w,

odrQbny dla ekologicznych Srodk6w do walki z warrozり ,

5) vv prZypadku koszt6w dodatkowych― kserokop‖ faktur/rachunk6w oraz

innych dokument6w wystawionych na podmiot uprawniony potwierdzalaCyCh

wydatkowane Srodkifinansowe,poSwiadczonych przez G16wne9o

KsiQ9oWe9o podrniotu uprawnione9o lub osoby upowattnione do

reprezentowania podrniotu uprawnionego z9odnie z KRS,lub pracownika

OT KOWR,lub OR ARiMR,lub BP ARiMR.

2. Dokumenty,o kt6rych rnowa w ust.l naletty zlo2y6 nie p6之 niei ni2 ostatnlego dnia

reallzacii prOiektu okreSlonego w§ 2 ust.2 ninieiszei umOwy.

鰤,デ ′



s7
Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do umozliwienia KOWR, ARiMR oraz Komisji
Europejskiej dokonywania kontroli prawidlowej realizacji warunk6w niniejszej umowy.

s8
1' W przypadku wykrycia,2e cala kwota refundacji lub jej czq5c zostata nienaleznie

wyplacona, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do zwrotu nienaleznej kwoty
refundacji , wraz z odsetkami ustawowymi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaplaty.

2' W przypadku opisanym w ust. 1 oprocz zwrotu nienaleznie wyptaconej kwoty
refundacji z odsetkami, podmiot uprawniony zobowiqzany jest do wplaty na rzecz

ARiMR dodatkowej kary w wysokoSci stanowiqcej roznicq pomiqdzy kwotq
refundacji pienruotnie wyplaconq a kwotq refundacji, do ktorej byl uprawniony.

3. Odsetki sq naliczane za okres pomiqdzy dniem wyptaty kwoty refundacji a dniem

dokonania wplaty nienaleznej kwoty refundacji przez podmiot uprawniony na

konto ARiMR.

se
1. Podmiot uprawniony zobowiqzany jest do pisemnego informowania KOWR

o wszystkich okolicznoSciach mogqcych zagrozic realizacji niniejszej umowy lub

mogqcych zagrozic dotrzymaniu terminu jej realizacji.

2. Podmiot uprawniony, na pisemne wystqpienie KowR, jest zobowiqzany do

udzielenia pisemnej informacji o stanie realizacji niniejszej umowy.

3. Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian do niniejszej umowy podmiot
uprawniony zobowiqzany jest zlo2yc do KOWR nie pozniej niz 30 dni przed datq

zakohczenia realizacji projektu okreSlonqw S 2 ust.2.

ll. Prawa iobowi4zki KOWR

s10
1. KOWR, AR|MR oraz Komisja Europejska moze w kazdym momencie realizacji

umowy przeprowadzic kontrolq w siedzibie podmiotu uprawnionego, majqcq na

celu sprawdzenie stopnia realizacji dzialahwynikajqcychzzawartg umowy. Osoby

przeprowadzaiqce kontrolq powinny miec zapewniony dostqp do ksiqg i innych

dokumentow dotyczqcych wydatkow wynikajqcych zzawarlej umowy w trakcie jej



2.

trwania orazprzez okres 5 lat liczqc od roku nastqpujqcym po roku, w ktorym

zostala zakohczona realizaqa prolektu.

Po zakonczeniu realizacii projektu i otrzymaniu prawidlowo sporz4dzonych

dokument6w, o ktorych mowa w s 6 ust. 1, KOWR ma prawo dokonac kontroli na

miejscu (dokumentacyjnej i fizycznej) wykonania warunkow zawartej umowy

zwiqzanej z realizacjq projektu przez podmiot uprawniony' KOWR zastrzega

sobie prawo podjqci a czynnoSci w celu potwierdzenia przez odbiorcow

zakupionych Srodk6w warro zobojczych, 2e podmiot uprawnio ny zrealizowal

projekt zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Po zakonczeniu kontroli uprawniony pracownik KOWR sporzqdza raport

z przeprcwadzonej kontroli. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez

osobq uprawnionq do reprezentowania kontrolowanego. Raport spozqdzany jest

w dwoch egzempla rzach, z ktorych jeden pozostaje w jednostce kontrolowanej,

drugi przekazywany jest do Centrali KOWR.

W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystqpienie uchybien

i nieprawidlowoSci w realizacji projektu, KOWR wzywa podmiot uprawniony do

zlo2enia wyjaSnieri w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

s11

Na podstawie dokumentow, o ktorych mowa w S 6 ust. 1, raportu z kontroli,

o ktorym mowa w S 10 ust. 3 (w przypadku, kiedy miala ona miejsce)oraz

wyjaSnien, o ktorych mowa w S 10 ust. 4, KOWR dokona rozliczenia niniejszej

umowy oraz wyliczenia nale2nej kwoty refundacji kosztow poniesionych na

rea I izacjq projektu nastqpujqco :

1) kosztow podstawowych do wysokoSci okreSlonej w S 3 ust. 1 pkt 1),

zzastrze2eniem ust. 2 i $ 3 ust. 2,

2) kosztow dodatkowych do wysokoSci okreslonej w S 3 ust. 1 pkt 2),

zzastrze2eniem ust. 2 i$ 3 ust. 2.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci przy realizacji czqSci projektu,

KOWR moze podjqd decyzjq o nieuznaniu realizacji wykazujqcej uchybienia

czq6ci projektu i zmniejszeniu kwoty refundacji.

Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu naleznej kwoty refundacji, KOWR przesyla do

podmiotu uprawnionego informacjq o pzyznanei kwocie refundacji.

3.

4.

2.

β

3.



4' AR|MR dokona wyplaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu
uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji, o ktorej mowa
w ust. 3.

s12
KowR nie dokona refundacji kosztow poniesionych na realizaciq projektu

w przypadku, gdy:

1) podmiot uprawniony nie zlo2y w KowR dokument6w, o ktorych mowa

w S 6 ust.1 wterminie okre5lonym w S 6 ust. 2,

2) zlo2one dokumenty, o ktorych mowa w S 6 ust. 1 sq nieprawidlowe,
niekom pletne, n ieczytel ne I ub nieod powiadajqce wymagan io m okreslonym

wSOust. 1,

3) podmiot uprawniony uniemozliwi przeprowadzenie kontroli, o ktorych mowa

w$10,

4) stwierdzone zostanq ra2qce uchybienia lub nieprawidlowo5ci dotyczqce realizacji

caloSci projektu,

5) podmiot uprawniony naruszyl zobowiqzania wynikajqce z niniejszej umowy,

6) podmiot uprawniony dosta rczyl falszywe dokumenty w celu uzyskania
dofi na nsow ania ze Srod kow Wspol noty E u ropejskiej i Panstwa Czlon kowskiego.

lll. Postanowienia koficowe

s13
Zmiany lub poprawki do niniejszej umowy mogq byc wprowadzane tylko w formie
pisemnej pomiqdzy stronami umowy.

s14
W sprawach nieuregulowanych niniejszA umowE majazastosowanie przepisy Unii

E u ropejskiej or az przepisy kodeksu cywi I nego.

s15
1. Podmiot uprawniony oswiadcza,2e zapoznal siq z ,,warunkami udzialu

w mechanizmie Wsparcie rynku produktow pszczelich w latach 201712018

i 201812019" oraz akceptuje ich tresc.

2. Podmiot uprawniony o6wiadcza,2e nie bqdzie ubiegal siq o dofinansowanie

z innych 6rodkow publicznych na dzialania zwiqzane z realizaqqprojektu.

財 〃



s16

Podmiot uprawniony przyjmuje do wiadomosci, iz jego dane oraz otrzymane kwoty

z tytulu doplat mogA zostad opublikow ane za po6rednictwem strony internetowej

KOWR.

s17

Wszelkie spory i wqtpliwo$ci, jakie mogawyniknqc przy wykonaniu niniejszej umowy,

strony bqda staraty siq rozstrzygnqc na drodze polubownej. W przypadku

nieosiqgniqcia porozumienia, stronom przysluguje prawo dochodzeniaroszczen na

drodze postgpowania pzed sqdem powszechnym wla6ciwym miejscowo dla siedziby

KOWR.

s18
Umowq sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach po jednym dla

ka2dq ze stron.

s1e

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania iei pzez obie strony.

s20
N a stqp uj qc e zalqczniki sta nowi q i nteg ra I n q czq56 u mowy :

Zalqczniknr 1 - Lista odbiorc6w lekow

Zalqczniknr 2 - Formularz,,Wniosek o refundacjq"

Zalqczniknr3 - Wykaz kosZow dodatkowych

KOWR PODM10T UPRAWN10NY


