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dofinansowanie modernizacji ogrzewania

Modernizacja pnlcga na likwidacji istniejących kotłów węglowych centralnego ogrzewania lub innych
zdekapitalizowanycli pieców węglowych oraz na zainstalowaniu i podłączeniu:
El

kotła gazowego centralnego ogrzewania

El

kotła olejowego centralnego ogrzewania

El

urządzenia elektrycznego

El

do zewnętrznej sieci ciepłowniczej

El

urządzenia grzewczego wykorzystującegn tzw. alternatywne zródła ciepla (energia cieplna ziemi,

sloneczna. wiatrowa)
[] niskocinisyincgo kotla centralnego ogrzewania nowej generacji na paliwo stałe zautomatycznyrn
podajnikiem paliwa co najmniej klasy

5

(spełniającego wymogi w zakresie emi_

sprawności cieplnej

wedlug normy PN—EN 303-5:20l2).
I. DANE WNIOSKODAWCY
l_

Imię i nazwisko .....

2.Adres zamieszkania
3, Numery telefonów
4_

Nr dowodu osobistego

5.

Nr PESEL

.................................. wydanego

przez

6. Nr konta, na które ma zostać przekazane dofinansowanie ............
7. Na7wa

banku

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALU/ BUDYNKU MIESZKALNEGO. W KTÓRYM MA
ZOSTAC PRZEPROWADZONA MODERNIZACJA

l. Adres:
3) ulica

lz4

b) nr budynku .....
o) nr lokalu ............................................
2. Rok oddania budynku do użytkowania ......
3. Rodzaj

i

ilość przeznaczonych do zlikwidowania palenisk na paliwo stale:

-

kociol weglowy centralnego ogrzewania

›

piec katlowy pokojowy

~

piec kuchenny węglowy

- inne

.

.

szt.; moc cieplna
kW

szt.: moc cieplna

........ szt,; moc cieplna ................. kW

szt.; moc cieplna ................. kW

4. Dane techniczne źródła ciepła po modernizacji:
- paliwo

-moc.....
do ogrzania powierzchni użytkowej lokalu/budynku ............ m2.
5, Czy

na budynku zgłoszonym do dofinansowania zostala przeprowadzona termomodernimcja:

[] tak
D nie

Uwagi: ..............................................................................................

III. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
]. Oświadczam, że jestem

..... (wlaścicelem. wspólwlaściciclem, najemcą

(odpowiednie wpisać) przedmiotowego budynku/lokalu mieszkalnego

i

nie jest on wykorzystywany

do prowadzenia działalności gospodarczej,
2.

Oświadczam. że w przedmiotowym budynku/lokalu mieszkalnym nie dokonano zmiany sposobu

ogrzewania objętej dofinansowaniem przed złożeniem wniosku o Dotinansowanie.
3.

Oświadczam, że nie korzystałam/korzystałem z dofinansowania na modernizację ogrzewania

budynku/lokalu. którego dotyczy wniosek ze środków publicznych w ciągu ostatnich 10 lat.
4. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialnosci karnej. wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 06 kwietnia
1997
5.

r.

Kodeks karny (tj Dz.U z 2018 r.. poz. 1600 z późn zm.) za skladane nieprawdziwe oświadczenie.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma, iż niewyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych

osobowych zgodnie z pkt lV niniejszego wniosku będzie skutkować pozostawieniem go bez rozpoznania.
6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin w przedmiotowym budynku/lokalu mieszkalnym przez

przedstawicieli Miasta Będzina przed modernimcją w celu potwierdzenia istnienia kotła węglowego
centralnego ogrzewania lub innego zdekapitalizowancgo pieca węglowego

i

po modernizacji w celu

stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania.
7.

Oświadczam, Że zapoznałem/zapominam sie

7.

Uchwałą Nr XLVII/4700014 Rady Miejskiej Będzina

z dnia 26 lutego 2014

r.

w sprawie zasad trybu postępowania przy udzieleniu dotacji celowej na realizację
i

zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z późn. zm. oraz załącznikami.
8. Mam

świadomość, że podpisując niniejszy wniosek zgadzam się z Regulaminem dolinansowywania

modernizacji ogrzewania lokali mieszkalnych na terenie Bednna ze środków budzetu Miasta Będzina,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/477/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2018 r.
9. Do wniosku dołączam następujące dokumenty
.........................
:

Podpis Wnioskodawcy
IV.
1.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miasto Będzin na potrzeby związane

z ubieganiem się o dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalu/budynku,

(›

w niniejszym wniosku, a takze na potrzeby zwiazane z zawarciem umowy o dofinansowanie

zgodnie z przepisami ustawy zdnia

10

maja 2018

r.

mowa

którym

ijej realizacją,

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r..

poz. 1000 z póżn. zm.).
2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie an. 6 ust.

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67?

7

27 kwietnia 2016

r.

1

lit. a

w sprawie ochrony

osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych, dalej: RODO),
3. Potwierd7arn otrzymanie od Administratora Danych Osobowych załącznika informacyjnego zgodnie
z art. 13. ust.

1

i

ust. 2 RODO, z którym sie zapoznałem i przyjąłem do wiadomości.

Podpis osoby wyrażającej zgodę

Załącznik informacyjny w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
osoby, której dane dotyczą.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Będzinie
jest Prezydent Miasta Będzina z siedzibą w Będzinie przy ul. Il Listopada 20, 42-500 Będzin,
(nr tel,: 32 267 70 41-44. adres email: um@um.bedzin.pl).
2. Dane kontaktowc Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Będzinie, 42-500 Będzin,
ul 11 Listopada 20, telefon: 32 267 91 80; adres e-mail: iod@um.bedzin.pl
1.

osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji wniosku o udzielenie dofinansowania,
udzielenia dofinansowania do modernizacji ogrzewania. wykonania umowy o dofinansowanie.
3. Dane

Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie za zgodą osoby. której dane dotyczą (podstawa art.:?
lit. a RODO)

ust.

1

4. W

zwiazku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe
moga być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do
odbioru danych
Pani/Pana dane osobowe bedą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.

5.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
—

dostepu do treści danych. na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane
dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie
chronionych. do ktorych zachowania zobowiązany jest Administrator,

*

sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

,

usuniecia swoich danych art. 17 RODO,

—

ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

—

przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art, 20 RODO,

_

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,

*

do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej

wycofania.
7. W

przypadku uznania, i'z przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do kontaktu, zawarcia
umowy. wykonania umowy.

8.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

profilowane.
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UMOWA NR
zawarta w dniu .......................... pomiędzy
Miastem Będzin

ul. II I. .topada 20
42500 Bedzin

reprezentowanym przez

zwanym dalej Miastem Będzin
a

.........................................................................................

przy

ul

711I". W

legitymującym sn; dowodem osob|stym nr
.................... wydanym p|zez .........................,
PESEL...
zwanym dalej Inwestorem
& 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie inwestorowi przez Miasto Bedzin dotacji celowej
ze środków budżetu Miasta Będzina (dalej: Dotacja) na dofinansowanie kosztów realizacji Zadania
obejmującego modernizację ogrzewania poprzez wymianę istniejacego ogrzewania w lokalu opisanym w 2
ust l niniejszej umowy to jest
...na następujące
ogrzewanie ......
(dal
Modemtzaeja).
2. Szczegółowe wartinki wykonania oraz dofinansowania Modemizaeji określa Uchwała Nr XLVII/4700014
Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji celowej na realizację zadań 7. zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z późn zm. (dalej:
Uchwala).
1.

@

@

2

Oświadczenia Inwestora

l. Inwestor oświadcza, ze jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr
położonego w budynku
dwurodzinnym/wielorodzinnym w Będzinie pny ul. .„..„.......„...........(nazywanego dalej Lokalem
Mieszkalnymw
Inwestor oświadcza, że jest wspolwlaśeicielem lokalu mieszkalnego nr
polozonego
w budynku dwurodzimym/wielorodzinnym w Będzinie przy ul.
...................(nazywanego dalej
Lokalem Mieszkalnym), a współwłaśeicieI/wspolwlaściciele Lokalu Mieszkalnego wyrazil/wyrazili pisemną
zgodę na przeprowadzenie Modemizaeji i skorzystanie z Dofinansowania]
Inwestor oświadcza. ze jest najemcą lokalu mieszkalnego nr ....... położonego w budynku
dwurodzimym/wielorodzinnym w Będzinie przy ul.
„, którego właścicielem
jest/wspólwlaścicielami są
I/okalem
„(nazywanego dalej
..
Mieszkalnym), a także
ze wlasciciel/wspólwłas'ciciele Lokalu Mieszkalnego wyrazil/wyrazili pisemną zgodę na wykonanie
Modernizacji i skorzystanie z Dofinansowania oraz ze właściciel/wlasciciele zapewnił/zapewnili pisemnie
o utrzymaniu Żródła Ogrzewania Proekologicznego p|7,ez okres minimum 5 lat do daty zainstalowania./

124

Inwestor oświadcza, że jest właścicielem budynku jednorodzinnego położonego w Będzinie przy
(nazywanego dalej Lokalcni Mieszkalny|n)./
Inwestor oświadcza. ze jest wspo'łwłaścicielcm budynku jednorodzinnego położonego w Będzinie przy
ul
(nazywanego dalej Lokalem Mieszkalnym). a współwłaśckiel/współwłaściciele Lokalu
...
Micsńtalnego wyrazil/wyrazili pisemną zgodę na p|zeprowadzenie Modernizacji i skorzystanie
z Dolinansowania./
Inwestor oświadcza, Że jest najemcą budynku jednorodzinnego położonego w Będzinie przy
.. ktorego właścicielem jest/współwłaścicielami są
(nazywanego dalej Lokalem Mieszkalnym), a także Że właściciel/współwłaściciele Lokalu Miesdtalnego
wyraził/wyrazili pisemną zgodę na wykonanie Modernizacji i skorzystanie z Dołinansowania oraz,
że właściciel/właściciele zapewnił/zapewnili pisemnie o utrzymaniu Żródła Ogrzewania Proekologicznego
przez okres minimum 5 lat do daty zainstalowania.
2. Inwestor oświadcza, Że Lokal Mieszkalny nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności
gospodarczej.
3. Inwestor oświadcza, Że budynek, w którym znajduje się Lokal Mieszkalny został oddany do użytkowania
ul.

ul.

w roku..
4. Inwestor oświadcza. Że nie korzystał z Dofinansowania na Modemizację ogrzewania Lokalu
Mieszkalnego ze środków publicznych w ciągu ostatnich IO lat.
5. Inwestor oświadcza, że jest mu znana treść Uchwały i załączników.
6. Inwestor zobowiązuje się do wykorzystania Dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał ina warunkach

określonych niniejszą umową.

53 Zasady realizacji Modernizacji
Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia Modernizacji zgodnie ze swoim wnioskiem
z dnia..
...
2 W ramach Modernizacji Inwestor zobowiązuje się do wykonania następujących czynności.
].

(przykladowo: demontaż starego źródła ciepła; zakup. dostawa i montaż nowego źródła ciepła
'
rozruch i odbiór koncowy nowego Żródła ciepła).
w postaci .........
3. Inwestor zobow1ązujc sie do tego, że w ramach Modernizacji zamontowane zostaną wyłącznie urządzenia
fabrycznie nowe, które będą montowane po raz pierwszy. Na urządzeniu grzewczym powinna znajdować się
metryczka producenta z rokiem produkcji.
4. Inwestor zobowiązuje się do przeprowadzenia Modernizacji zgodnie z niniejszą umową. zasadami sztuki
budowlanej, Polskimi Normami, przepisami Uchwały. przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi
przepisami powszechnie obowiązującymi.
5. Inwestor zobowiązuje się do dopełnienia wszelkich wymagań formalnych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.
6. Inwestor zobowiązuje się do informowania przedstawicieli Miasta Będzina o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na wykonanie przez niego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

54 Termin wykonania Modernizacji
Strony Ustalają, że zakończenie Modernizacji i zgloszenie wykonania Modernizacji przedstawicielom
Miasta Będzina nastąpi do 3l października roku budżetowego, w którym Inwcstor podpisał umowe
na dołinansowanie modernizacji ogrzewania.
1.

&

5 Przebieg

Modernizacji

Zainstalowanie i podłączenie Żródła Ogrzewania Prockologicznego oraz likwidację poprzedniego sposobu
ogrzewania będzie sprawdzała komisja złożona z przedstawicieli Miasta Będzina w terminie uzgodnionym
z Inwestorem. Z czynności tej sporządzony zostanie odpowiedni protokól (Protokół końcowy).
].

@

6 Wysokość Dotacji

i

tryb platności

I. Inwestor otrzyma Dotacje w wysokości 70% kosztu zakupu urządzenia/kosztu podłączenia do zewnętrznej

214

sieci cieplowniczej.jednak nie wiecej niz 3 ()00 zl (slownie: trzy tysiące złotych).
2.Wyplata Dotacji nastąpi po uprzednim rozliczeniu Dotacji zgodnie zg 6 niniejszej Umowy.
3. Za dzien wyplaty Dotacji uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Miasta Bedzma.
@

1.

7

Rozliczanie Dotacji

Warunkami wyplaty Dotacji są:

a) komisyjne stwicrdzenie przez przedstawicieli Miasta Będzina w Protokole końcowym, o którym mowa
w 5 5 ust.
niniejszej Umowy usuniecia ws/ stkich dotychc
istniejących u Lokalu Micszkaniowym
1

palenisk węglowych oraz wykonania Modernizacji zgodnie znin
_ą Umową;
b) przedłożenie przez Inwestora dokumentow wymienionych w Rozdziale 4 ZaIącznika nr
Uchwały
Nr LV/477/2018 Rady Miejskiej Będzina z z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVII/4700014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Podstawa rozliczenia Dotacji są udokumentowane koszty przeprowadzonej Modernizacji (faktury,
rachunki).
3. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, o których mowa w Rozdziale 4 Załącznika nr
Uchwaly Nr LV/477/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z d lą 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania
przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub
powstania uzasadnionych watpliwości przedstawiciel Miasta Będzina uprawniony jest do żądania
od Inwestora dostarczenia dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym,
nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Inwestora wezwania do uzupełnienia lub zlozenia
wyjaśnień, pod rygorem niemożności rozliczenia dotacji.
4. Wyplata Dotacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania protokolu. o którym mowa w
5 ust.
niniejszej Umowy.
I

1

1

@

@

8

Kontrola

Przedstawicielom Miasta Będzina przysluguje prawo do przeprowadzania kontroli warunkow
przestrzegania nii
j Umowy w okresie pięciu lat od dniajej podpisania, na co Inwestor wyraża zgodę.
2. W ramach kontroli przedstawiciel Miasta Będzina może w szczególności żądać od Inwestora udzxelenia
ustnych lub pisemnych wyjaśnień w terminie przez siebie wyznaczonym a także przeprowadzic kontrolę
w Lokalu Mieszkaluym. przy czym termin kontroli powinien zostać wyznaczony z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem z poszanowaniem uzasadnionych interesów Inwestora.
3. Inwestor zobowiązany jest do stosowania się do przekazywanych przez przedstawicieli Miasta Będzina
wytycznych dotyczących Modernizacji.
1.

i

59 Zwrot Dotacji
Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wydzialu Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Będzinie o zaniechaniu korzystania z paliw ekologicznych i powrocie do ogrzewania paliwem
eżeli okoliczności te nastąpią w terminie 5 lat
węglowym wg poprzedniego systemu (sprzed Modemizac
od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz zwrotu Dotacj wraz z odsetkami.
2, Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami rowniez w przypadkach określonych w art. 252 ust. -4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Zwrot Dotacji w przypadkach, o których mowa w ust. l i ust. 2 Ę 9 niniejszej Umowy następuje
w terminie 15 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zwrot Dotacji.
4. Dotacja podlega zwrotowi w terminie wskazanym w art. 251 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
5.
zwrotowi
Dotacja
podlegająca
konto
przekazywana
na
jest
nr 89 1050 1142 1000 0023 0073 8404. Wskazanie innego numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany
niniejszej Umowy i wymaga dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia Inwestora.
1.

1

3z4

5 10

Dane kontaktowe

]. Osobą kontaktową w sprawach związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy ze
strony
Miasta Będzinajest ..........
dres e-mail
. nr tel
2. Dane kontaktowe Inwestora
3. Zmiana danych. o których mowa w ust. l i ust. 2
10 n
jszej Umowy nie stanowx zmiany niniejszej
Umowy, dla swej skuteczności wymaga onajedynie uprzedniego powiadomienia drugiej Strony.
„

„$

@
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Odstąpienie oil realizacji Modernizacji

]. Odstąpienie od realizacji Modernizacji wymaga pisemnego zgloszenia przedstawicielowi Miasta Będzina
rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron.

i

5 12

Zmiany postanowień Umowy

Wszystkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy pod rygorem nieważności.
1.

@

13 Postanowienia końcowe

Inwestor nie jest uprawniony do przenoszenia w całości lub części swoich praw i/ lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy, chyba że uzyska na to pisemną zgodę przedstawiciela Miasta Będzina,
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z realizacją niniejszej Umowy jest sąd właściwy
dla Miasta Będzina.
3. Umowę sporządzono w dwóchjednobrzmiąeych egzemplarzach, pojednym dla każdej ze Stron.
].

Miasto Będzin

Inwestor

D-O. KIEROWNIKA
Referatu Zlelenl Miej-kle]

!
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du Zurzndzcnm Prezydenta Miasta Bcdzma Nr „.

Zalacznik nr 3
„

dnia
.
.
'
w sprawie ukruslc
wzorów wniosku. umowy . protokoluw
w postępowaniu my ud/ Icmu dnia:]! celowej mnbnm fizycznym
na rezlincye mdmi 7 zakresu „cm", środowisku gospodarki wodnej
7

i

Będzin, dnia

„

WOS.

.

PROTOKÓŁ KWALIFIKACYJN
stwierdzenia stanu przed likwidacją starego systemu ogrzewania
W

dniu

lokalu/budynku mieszkalnym przy ulicy
w Będz nie,
przeprowadzono wizję w celu potwierdzenia istnienia systemu ogrzewania przeznaczonego do likwidacji
wskazanego we wniosku z dnia
.. złożonego prze7 Panią/Pana..
w

W wyniku przeprowadzonej wizy

stwierdza się zainstalowanie;

do ogrzewania pomieszczeń:

do ogrzewania wody użytkowej:

w kuchni:

Uwagi:.

Protokół spisano w obecności:
Imię i nazwisko

Instytucja

Podpis

lzl

na Larzudzcnin Prezydenta Miasla Będzina Nr.

Zalqcmlk nr 4

, (Ima

„ ›prawle określenla wzorów. wniosku, umowy ! protokołów

„ po. 'pnuaniu przy udzi=leniu dotacji celowej osobom nIyCInym
n.. mali/aulę mlan › zakresu ochrony środowiska . gospodarki wodnej

Będzin. dnia....

PROTOKÓŁ KoNcowv
stwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania
W dniu

lokalu/budynku mieszkalnym przy ulic
w Będzinie.
przeprowadzono wizję celem potwierdzenia wykonania modernizacji ogrzewania na podstawie zgłoszenia
w

.

zakończenia prac z dnia.... ....dokonanego przez Panią/Pana...
W wyniku przeprowadzonej wizji stwierdza się zainstalowanie;
do ogrzewania pomieszczeń:

do ogrzewania wody użytkowej:

w kuchni:

Powyższy protokól jest podslawą doiinansowania przez Miasto Będzin części kosztów przeprowadzonej
modernizacji na warunkach określonych w Umowie
Protokół spisano w obecności:
Imię i nazwisko

lnstytucja

Podpis

