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USTAWA

z dnia <data wydania aktu> r.

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 736 i 1169) w art. 33 po ust. 1 dodaje się ust. la-le w brzmieniu:

„la. Budżet państwa może uczestniczyć w kosztach funkcjonowania jednostek 

ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 niewłączonych do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego oraz w art. 15 pkt 7, z zastrzeżeniem wykorzystania 

środków na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek lub propagowanie 

bezpieczeństwa pożarowego.

lb. Środki finansowe, o których mowa w ust. lila, są przekazywane w formie 

dotacji celowych.

lc. W sprawach udzielania i rozliczania dotacji, a w szczególności wydawania 

decyzji określających kwotę dotacji przypadającej do zwrotu i termin, od którego nalicza 

się odsetki, oraz udzielania ulg w spłacie dotacji właściwy jest Komendant Główny 

Państwowej Straży Pożarnej.

ld. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z 

decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

le. W sprawach, o których mowa w ust. lei ld, w zakresie nieuregulowanym 

niniejszą ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.!)), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) i odpowiednio 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2017 r. poz. 201, z późn. zm.2)).
AĆ

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948. 1984 i 2260 
V , orflĄZ<?m7 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.

i;tny tekstu jednolitego wyiru^jdngj^jstawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428
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Art. 2. W ustawie /. dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573) art. lic 

otrzymuje brzmienie:

„Art. lic. I. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w przypadkach 

dotyczących zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać podmiotom 

uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego, o których mowa w art. 5 ust. 1 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 7), 

podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w 

art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających 

na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 656 oraz z 2017 r. poz. 1566), oraz 

Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizację zadań publicznych z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, w przypadkach dotyczących 

zadań z zakresu ochrony ludności i ratownictwa, może zlecać jednostkom ochrony 

przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169), realizację zadań 

publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.”.

Art. 3. Do spraw dotacji celowych, udzielonych i nierozliczonych przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.



UZASADNIENIE

Przedmiotowy projekt pozwoli na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków finansowych 
z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych 
niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego lub propagowanie bezpieczeństwa 
pożarowego. Regulacja spowoduje ujednolicenie systemu przyznawania przez Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej dotacji celowych. Skupienie procesu decyzyjnego w ramach centralnego 
organu administracji rządowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej, jakim jest Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej, umożliwia właściwą ocenę potrzeb podmiotów uprawnionych do 
korzystania z dofinansowania.

Dodanie w art. 33 ust. la-le umożliwi uczestniczenie budżetu państwa w kosztach 
funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo- 
gaśniczego. Z budżetu państwa przyznawane są corocznie dotacje ochotniczym strażom pożarnym 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast zmiana art. lic ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 
i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573), pozwoli Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na 
zlecanie jednostkom ochotniczych straży pożarnych i Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Od 2016 roku dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych przyznawane są przez 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej został upoważniony 
do zawierania umów i przyznawania dotacji celowych, zatwierdzania rozliczenia dotacji w zakresie 
rzeczowym i finansowym oraz załatwiania spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji. „Tryb 
i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", zatwierdzone przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, określają postępowanie w zakresie ustalania potrzeb jednostek 
ochotniczych straży pożarnych, zawarcia umowy, rozliczenia dotacji. Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej dokonuje podziału środków na poszczególne województwa proporcjonalnie do liczby 
powiatów (w zakresie środków na wydatki majątkowe) oraz do liczby jednostek ochotniczych straży 
pożarnych w danym województwie (w zakresie środków na wydatki bieżące). Ponadto zabezpieczona 
jest kwota na organizację Turniejów Wiedzy Pożarniczej i Zawodów Sportowo - Pożarniczych oraz 
dofinansowanie obozów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Komendanci powiatowi (miejscy) 
Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu z właściwymi terytorialnie Zarządami Oddziałów 
Powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP opracowują zestawienia zweryfikowanych 
potrzeb przedstawianych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu i przekazują 
je do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Komendant wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej weryfikuje zgłoszone potrzeby i w porozumieniu z właściwym 
terytorialnie Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dokonuje 
podziału limitu środków na poszczególne powiaty. Jednostki ochotniczych straży pożarnych 
przedkładają za pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
opracowane oferty realizacji zadania publicznego. Po akceptacji ofert przez właściwego komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i następnie przez Komendę Główną Państwowej Straży 
Pożarnej, podpisywane są umowy o realizację zadania publicznego. Na mocy proponowanej regulacji 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej miałby ustawowe umocowanie do przyznawania 
dotacji jednostkom ochotniczych straży pożarnych niewłączonym do krajowego systemu ratowniczo- 
gaśniczego. Podobne rozwiązanie przewiduje regulacja dotycząca przekazywania dotacji przez
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Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostkom działającym w ramach krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego. W ustawie budżetowej na 2016 r. wysokość środków przeznaczonych 
na dotację dla jednostek ochotniczej straży pożarnych niewłączonych do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego wyniosła 36 min zł. Natomiast w 2017 r. ogólna kwota, z przeznaczeniem na 
przedmiotową dotację wynosi 43 min zł. Proponowane brzmienie art. 33 ust. la - lc jest istotne 
również w kontekście realizacji założeń ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu 
modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 
2017 -2020" (Dz. U. poz. 2140). Zgodnie z art. 3 ww. ustawy, Program w zakresie Państwowej Straży 
Pożarnej realizuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Programem objęte są również 
jednostki ochotniczych straży pożarnych - realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.

Skutkiem proponowanej zmiany będzie skuteczniejsza kontrola nad rzeczowym wykorzystaniem 
środków, a także ich optymalne wykorzystanie, przy równomiernym wsparciu ochotniczych straży 
pożarnych, na zakup sprzętu i wyposażenia na terenie całego kraju. Podział środków będzie 
dokonywany adekwatnie do potrzeb, z uwzględnieniem innych źródeł finansowania ochotniczych 
straży pożarnych, tj. przywołanych wyżej dotacji celowej z budżetu państwa udzielanych ochotniczym 
strażom pożarnym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (na podstawie co roku 
wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rozporządzenia w sprawie wysokości 
środków finansowych w danym roku i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej 
działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego), co przyczyni się do bardziej 
racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Po wprowadzeniu zmiany do ustaw Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będący - 
na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1204, z późn. zm.) - centralnym organem administracji rządowej w sprawach ochrony 
przeciwpożarowej - udzielałby dotacji z budżetu państwa zarówno jednostkom ochotniczych straży 
pożarnych włączonym, jak i niewłączonym do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Przedmiotowa ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie 
w projekcie wprowadzono przepis przejściowy, który w przypadku dotacji udzielonych 
i nierozliczonych przed dniem wejścia w życie ustawy przewiduje stosowanie przepisów niniejszej 
ustawy.

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 
2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt został udostępniony 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 
Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Proponowana zmiana ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 
i 1169) spowoduje, że budżet państwa będzie uczestniczył w kosztach funkcjonowania Ochotniczych Straży 
Pożarnych niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Obecnie Komendant Główny PSP 
udziela dotacji z budżetu państwa tym jednostkom na mocy upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Na mocy proponowanej regulacji Komendant Główny PSP mógłby udzielać 
dotacji tym jednostkom na zapewnienie gotowości bojowej lub propagowanie bezpieczeństwa pożarowego. 
Powyższe powoduje konieczność zmiany art lic ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz.60 i 573). zgodnie z którą 
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej mógłby zlecić ochotniczym strażom pożarnym i związkowi 
ochotniczych straży pożarnych realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert. 
Proponowane zmiany są istotny także w kontekście realizacji założeń ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji. Straży Granicznej. Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w latach 2017 -2020" (Dz. U. poz. 2140). Zgodnie z art. 3 ww. ustawy. Program wr zakresie 
Państwowej Straży Pożarnej realizuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Programem objęte są 
również jednostki ochotniczych straży pożarnych 
przeciwpożarowej.

realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przedmiotowy projekt pozwoli na racjonalne i efektywne wydatkowanie środków na cele ochrony 
przeciwpożarowej dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, jak również dla 
jednostek niewłączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto możliwe będzie optymalne 
wykorzystanie środków przy równomiernym wsparciu OSP na zakup sprzętu i wyposażenia na terenie całego 
kraju. Podział środków będzie dokonywany adekwatnie do potrzeb z uwzględnieniem różnych źródeł 
finansowania OSP. w tym dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych przez KG PSP, co przyczyni się do 
racjonalniejszego gospodarowania środkami publicznymi. Z uwagi na nadzór Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nad działalnością KG PSP efektem tej zmiany będzie skuteczniejszy nadzór nad rzeczowym 
wykorzystaniem środków.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Ze względu na specyfikę zagadnienia porównanie z rozwiązaniami przyjętymi w innych krajach jest niecelowe. 
Odstąpiono od analizy porównawczej z rozwiązaniami w innych krajach OECD/UE.
4. Podmioty , na które oddziałuje projekt

OddziaływanieŹródło danychWielkośćGrupa





1. Komendant Główny 
Państwowej Straży 
Pożarnej

2. Komenda Główna 
Państwowej Straży 
Pożarnej

3. Komendy Wojewódzkie 
Państwowej Straży 
Pożarnej

4. Komendy Powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej

5. ochotnicza straż pożarna;
6. związek ochotniczych 

straży pożarnych;

Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek lub 
propagowanie
bezpieczeństwa pożarowego

1
Dane statystyczne KG 
PSP

1

16

335

• 11 814 - jednostki 
OSP nie włączone do 
KSRG

• Związek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projektowana ustawa zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zgodnie żart. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji w 
zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z wymogami § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z 
dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).
Projekt ustawy w ramach konsultacji zostanie przekazany:

1. Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych;
2. Stowarzyszeniu Pożarników Polskich;
3. Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 
oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 759). 
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich przeprowadzeniu.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł]r.)
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Źródła finansowania





Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projektowana regulacja nie będzie rodziła skutków finansowych dla sektora finansów 
publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w rozumieniu art. 50 ust 1 ustawy o finansach publicznych. Dotacje dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych udzielane są z budżetu państwa z części 42 - sprawy wewnętrzne. 
Z budżetu państwa udzielane są corocznie dotacje Ochotniczym Strażom Pożarnym 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ustawie budżetowej na 2016 r. 
wysokość środków przeznaczonych na dotację wynosiła 36 min zł. W 2016 r. Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji upoważnił Komendanta Głównego PSP do 
przyznawania i rozliczania dotacji. Natomiast w 2017 r. ogólna kwota na dotację 
wynosi 43 min zł. Środki na realizację ww. zadań zabezpieczone są corocznie w planie 

finansowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej obsługującej Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej jako dysponenta środków budżetu państwa 
drugiego stopnia. Ponadto zadania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
wynikające z projektu będą wykonywane w ramach dotychczasowych sił i środków 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek terenowych Państwowej 
Straży Pożarnej uczestniczących w procesie oceny zgłoszonych przez zainteresowane 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych potrzeb do dofinansowania ze środków budżetu 
państwa. Jednostki ochotniczych straży pożarnych niewłączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego, realizujące zadania zlecone z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
objęte są programem wynikającym z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu 
..Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura 
Ochrony Rządu w latach 2017 -2020" (Dz. U. poz. 2140).

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w ty m funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 2 3 5 10 Łącznie (0-10)
W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł.

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstwceny stałe z
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domower.)

(dodaj/usuń)
W ujęciu 
niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i 
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe

Niemierzalne (dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń

Projekt nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X | nie dotyczy

□ takWprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli dl11 ie

d 11 ie dotyczyzgodności).





! H zmniejszenie liczby dokumentów
H zmniejszenie liczby procedur 

I | skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

□ zwiększenie liczby dokumentów
H zwiększenie liczby procedur 
H wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

I I inne:

□ tak
H nie
n nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektron izacj i.

Komentarz

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana ustawa nie wpłynie na rynek pracy.
10. W pływ na pozostałe obszary

]] środowisko naturalne 
I I sytuacja i rozwój regionalny 
I I inne:

U demografia 
I I mienie państwowe

I I informatyzacja 
I I zdrowie

Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na pozostałe obszary.Omówienie wpływu

11.Planowane wy konanie przepisów aktu praw nego
Przedmiotowa ustawa wejdzie w żyeie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednocześnie w projekcie 
wprowadzono przepis przejściowy, który w przypadku dotacji celowych udzielonych i nierozliczonych przed 
dniem wejścia w żyeie ustawy przewiduje stosowanie przepisów niniejszej ustawy'.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów piojektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ze względu na przedmiot regulacji nie jest planowana ewaluacja projektu ustawy, a tym samym nie przew iduje się 
stosowania mierników' do tej ewaluacji.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analiz} itp.)




