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Ogólne informacje dotyczące pomocy de minimis
Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z
dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L379, z dnia 28.12.2006). Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia nr 1998/2006, pomoc która nie
przekracza pułapu 200 tys. EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie wpływa na handel
między Państwami Członkowskimi i/lub nie zakłóca, bądź nie grozi zakłóceniem konkurencji, a zatem
nie podlega przepisom art. 87 ust. 1 TWE (dla podmiotów działających w sektorze transportu
drogowego pułap ten wynosi 100 tys. EUR). Pułapy te stosuje się bez względu na cel i formę pomocy de
minimis. Jeżeli łączna kwota pomocy de minimis przekracza powyższy pułap, do pomocy tej nie stosuje
się przepisów Rozporządzenia 1998/2006, nawet w odniesieniu do części, która nie przekracza tego
pułapu.
Przed udzieleniem pomocy de minimis Beneficjent pomocy przedstawia informacje o otrzymanej
dotychczas pomocy de minimis. Informacja taka składana jest przez Beneficjenta pomocy publicznej
zgodnie z art. 37 ust 1. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej, w tym na formularzu, którego wzór został ustalony w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis.
Beneficjent pomocy (przedsiębiorstwo biorące udział w szkoleniach) otrzymuje zaświadczenie o
udzielonej mu pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de
minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354).
Komu nie może zostać udzielona pomoc de minimis:
Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku kalendarzowym oraz
w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł i
w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza
równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku wsparcia działalności w sektorze
transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego
kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy
Ponadto Pomoc de minimis nie może być:
1) udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia
Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa akwakultury (produkcja, przetwarzanie, wprowadzanie do obrotu),
2) udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
3) udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość
pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów
surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte
pomocą i udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców,
4) udzielana na działalność związaną z wywozem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością
wywożonych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami
bieżącymi związanymi z działalnością wywozową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów
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uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego
lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z
wywozem,
5) uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami
importowanymi;
6) udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu
rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla
przemysłu węglowego;
7) udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej;
8) udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji
Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
9) udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego
transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu;
Ad 1) produkty rybołówstwa i akwakultury
Definicja produktów rybołówstwa zawarta jest w art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.
Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198).
Kod CN
Wyszczególnienie
0301
Ryby żywe
0302
Ryby, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego z
pozycji
nr 0304
0303
Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych i innego mięsa rybiego z pozycji nr 0304
0304
Filety rybne i inne mięso rybie (również rozdrobnione), świeże, schłodzone lub mrożone
0305
Ryby, suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, również ugotowane, podczas procesu
wędzenia lub przed nim; mączki, mąki i granulki z ryb nadające się do spożycia przez
ludzi
0306
Skorupiaki w skorupach lub bez nich, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone
lub
w solance; skorupiaki w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, również
schłodzone,
mrożone, suszone, solone lub w solance; mączki, mąki i granulki ze skorupiaków nadające
się
do spożycia przez ludzi
0307
Mięczaki, również w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, mrożone, suszone, solone lub
w
solance; wodne bezkręgowce inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone,
mrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z wodnych
bezkręgowców
innych niż skorupiaki nadające się do spożycia przez ludzi
0511 91 Produkty zwierzęce, gdzie indziej niewymienione i niewłączone; zwierzęta padłe z działu
10
13 lub 34, nienadające się do spożycia przez ludzi:
0511 91 Pozostałe
90
Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych;
zwierzęta padłe z działu 35:
Odpady rybne
Pozostałe
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1604
1605
1902 20
1902 20
10

2301
00

Ryby przetworzone lub konserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry
Skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne, przetworzone lub konserwowane
Makarony, również gotowane lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami) lub
przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;
kuskus, przygotowany lub nie:
Makarony niegotowane, nienadziewane i nieprzygotowane inaczej:
Nadziewane makarony, również gotowane lub przygotowane inaczej;
Zawierające w masie ponad 20 % ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych
bezkręgowców wodnych
20 Mączki, mąki i granulki z mięsa lub podrobów mięsnych, z ryb, skorupiaków, mięczaków
lub
innych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki:
Mączki, mąki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców
wodnych

Ad 2) i 3) produkcja podstawowa, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych
• „produkty rolne” oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu WE, z wyjątkiem
produktów rybołówstwa;
• „przetwarzanie produktów rolnych” oznacza czynności wykonywane na produkcie rolnym, w wyniku
których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem wykonywanych w
gospodarstwach czynności niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do
pierwszej sprzedaży;
• „wprowadzanie do obrotu produktów rolnych” oznacza posiadanie lub wystawianie produktu w celu
sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na
rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów
zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do pierwszej
sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się za
wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu
miejscu.
Dział 1 Zwierzęta żywe
Dział 2 Mięso i podroby jadalne
Dział 3 Ryby, skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne
Dział 4 Produkty mleczarskie; jaj ptasie, miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego,
gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
Dział 5
05.04 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone,,
mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
05.15 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe
zwierzęta objęte działami 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi
Dział 6 Żywe drzewa i inne rośliny; bulwy, korzenie i podobne; cięte i ozdobne liście
Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne
Dział 8 Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów
Dział 9 Kawa, herbata i przyprawy, z wyjątkiem herba mate (pozycja Nr 09.03)
Dział 10 Zboża
Dział 11 Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; insulina; gluten pszenny
Dział 12 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe i lecznicze; słoma
i pasza
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Dział 13
ex 13.03 Pektyna
Dział 15
15.01 Słonina i inny przetworzony tłuszcz wieprzowy; przetworzony tłuszcz drobiowy
15.03 Stearyna z tłuszczu, oleju i łoju; olej z tłuszczu, oliwy i łoju; nieemulgowany, niemieszany i
niepreparowany
15.04 Tłuszcze i oleje z ryb i ssaków morskich, oczyszczone lub nie
15.07 Tłuszcze roślinne, płynne lub stałe, surowe, rafinowane lub oczyszczone
15.12 Tłuszcze i oleje zwierzęce oraz roślinne, uwodorniane, rafinowane lub nie, ale bez dalszej
przeróbki
15.13 Margaryna, sztuczna słonina i inne preparowane tłuszcze jadalne
15.17 Pozostałości po oczyszczaniu substancji tłuszczowych i wosków zwierzęcych lub roślinnych
Dział 16 Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych
Dział 17
17.01 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
17.02 Inne rodzaje cukru; syropy cukrowe; miód syntetyczny (zmieszany z naturalnym lub nie)
17.03 Melasa, odbarwiona lub nie
17.05 Cukry, syropy, aromatyzowana melasa lub z dodatkiem barwników (w tym cukier waniliowy lub
waniliana), z wyjątkiem soków owocowych z dodatkiem cukru w jakichkolwiek proporcjach
Dział 18
18.01 Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone
18.02 Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao
Dział 20 Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin
Dział 22
22.04 Moszcz winogronowy, fermentujący lub z fermentacją zatrzymaną w winny sposób niż przez
dodanie alkoholu
22.05 Wino ze świeżych winogron; moszcz winogronowy z fermentacją zatrzymaną przez dodanie
alkoholu
22.07 Inne napoje na bazie fermentacji (np. jabłecznik, wino z gruszek i miód pitny)
ex 22.08 Alkohol etylowy, denaturowany lub nie, o jakiejkolwiek mocy, otrzymywany z produktów
rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu, z wyłączeniem wódek, likierów i innych napojów
spirytusowych, złożone preparaty alkoholowe (znane jako „skoncentrowane ekstrakty”) do wyrobu
napojów
ex 22.09
ex 22.10 Ocet i jego substytuty
Dział 23 Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego; gotowa pasza dla zwierząt
Dział 24
24.01 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe
Dział 45
45.01 Korek naturalny surowy; odpady korka; korek kruszony, granulowany lub mielony
45.02 Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci prostokątnych (włączając
kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasów (włącznie z półfabrykatem do produkcji korków lub
zatyczek)
45.03 Artykuły z korka naturalnego
45.04 Korek aglomerowany (z dodatkiem spoiwa lub bez) i artykuły z korka aglomerowanego
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Dział 54
54.01 Len surowy lub przetworzony ale nieprzędzony; pakuły i odpady lniane (w tym skrawki
workowe lub rozwłóknianie)
Dział 57
57.01 Konopie naturalne (Cannabis sativa), surowe lub przetworzone ale nieprzędzone; pakuły iodpady
z konopi naturalnych (w tym liny oraz skrawki workowe lub rozwłókniane)
Ad 6) działalność w sektorze górnictwa węgla
Do sektora górnictwa węgla zalicza się przedsiębiorstwa produkujące określony rodzaj węgla. Został on
zdefiniowany w art. 2 lit a) rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy
państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 2.08.2002, Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne rozdz. 8, t.2, str. 170). Zgodnie z powyższą definicją „węgiel” oznacza wysokiej-, średniej- i
niskiej klasy węgiel kategorii A i B, w rozumieniu międzynarodowej klasyfikacji ustanowionej przez
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ.
Podklasa PKD
05.10.Z

Nazwa podklasy
Wydobywanie węgla kamiennego:
- wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach
(podziemne lub odkrywkowe), włączając
wydobywanie w postaci ciekłej,
- czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp.
węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub
przygotowania do transportu lub składowania,
- odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Do sektora górnictwa węgla nie zalicza się podmiotów produkujących węgiel brunatny (podklasa PKD
05.20.Z). Wynika to z tego, że występujący w Polsce węgiel brunatny nie spełnia kryteriów, o którym
mowa w wyżej wymienionej klasyfikacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
Ad 7) udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstwo, które jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, a więc:
• w przypadku spółki akcyjnej, z o. o. oraz komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat
przewyższa 50% kapitału zarejestrowanego(zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z
aktualizacji wyceny), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa wysokości tego
kapitału,
• w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz cywilnej, wysokość niepokrytych strat
przewyższa 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich
12 miesięcy przewyższa wysokości tego kapitału,
• spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym.
• spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym
Ad 9) działalność gospodarcza w zakresie drogowego transportu towarów
W prawie wspólnotowym odnoszącym się do pomocy publicznej nie ma zdefiniowanego sektora
transportu drogowego. W prawie krajowym definicja transportu drogowego zawarta jest w ustawie z
dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 z 2007 roku, poz. 874, tekst
jednolity), zwaną dalej w tym punkcie „ustawą”. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy przez transport drogowy
należy rozumieć
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- „krajowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie
przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się
również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia
podróży i przejazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” lub
- „międzynarodowy transport drogowy - podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w
zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły
pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu
między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej
Polskiej”.
Do transportu drogowego nie zalicza się niezarobkowego przewozu drogowego (przewóz na
potrzeby własne), przez który należy rozumieć każdy przejazd pojazdu po drogach publicznych z
pasażerami lub bez, załadowanego lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i
międzynarodowego przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę
pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, spełniający łącznie
następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego
pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego - rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy
lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte,
przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa
lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług
turystycznych.
Zakaz finansowania środków transportu:
Podklasa
PKD
49.41.Z

49.42.Z

Nazwa podklasy
Transport drogowy towarów:
-przewozy towarów realizowane środkami
transportu drogowego przystosowanymi do
przewozu:
o dłużyc,
o inwentarza żywego,
o towarów zamrożonych lub schłodzonych,
o towarów ciężkich,
o towarów masowych, włączając transport
cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
o samochodów,
o odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem
ich zbierania i usuwania,
-wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
- transport towarów pojazdami napędzanymi siłą
mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta.
Działalność
usługowa
związana
z
przeprowadzkami:
transport
drogowy
związany
z
przeprowadzkami
świadczony
na
rzecz
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49.31.Z

49.32.Z

49.39.Z

przedsiębiorstw i
gospodarstw domowych.
Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- miejskie lub podmiejskie przewozy pasażerskie
realizowane środkami transportu lądowego,
takimi jak: autobus, tramwaj, trolejbus, kolej
podziemna lub nadziemna itp., po ustalonych
trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający
zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na
ustalonych przystankach,
przewozy pasażerskie na trasach między
lotniskiem czy stacją kolejową a centrum miasta,
- działalność kolei linowo-naziemnych, linowych
itp. w przypadku, gdy należą do miejskiego lub
podmiejskiego systemu komunikacji.
Z wyłączeniem:
transportu
kolejowego
pasażerskiego
międzymiastowego, sklasyfikowanego w 49.10.Z.
Działalność taksówek osobowych
działalność
polegająca
na
przewozie
indywidualnych pasażerów do ustalonych przez
nich miejsc,
- działalność polegającą na wynajmowaniu
samochodów osobowych i furgonetek (< =3,5 t) z
kierowcą.
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie
indziej niesklasyfikowany
• transport drogowy pasażerski pozostały, taki
jak:
rozkładowe
dalekobieżne
przewozy
autobusowe,
- wynajem autobusów z kierowcą, przewozy
wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne
przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego
rozkładu,
- przewozy wahadłowe między portem lotniczym
a stałymi punktami w centrum miasta,
- autobusowe przewozy szkolne i pracownicze.
Z wyłączeniem:
• transportu sanitarnego, sklasyfikowanego w
86.90.B
• transport pasażerski pojazdami napędzanymi
siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez
zwierzęta,
• działalność kolejek linowych naziemnych,
kolejek linowych, wyciągów orczykowych i
wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są
częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu
komunikacji.
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49.41.Z

49.42.Z

Transport drogowy towarów
• przewozy towarów realizowane środkami
transportu drogowego przystosowanymi do
przewozu:
- dłużyc,
- inwentarza żywego,
- towarów zamrożonych lub schłodzonych,
- towarów ciężkich,
- towarów masowych, włączając transport
cysternami mleka z gospodarstw rolnych,
- samochodów,
- odpadów i materiałów wtórnych, z wyłączeniem
ich zbierania i usuwania,
• wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
• transport towarów pojazdami napędzanymi siłą
mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez
zwierzęta.
Z wyłączeniem:
• transportu drewna na terenie lasu związanego z
jego pozyskiwaniem, sklasyfikowanego w
02.40.Z,
• dystrybucji wody za pośrednictwem cystern,
sklasyfikowanej w 36.00.Z,
• transportu odpadów, będącego integralną
częścią ich zbierania, sklasyfikowanego w
38.11.Z, 38.12.Z.
• działalności terminali w zakresie obsługi
towarów, sklasyfikowanej w 52.21.Z,
• pakowania towarów przeznaczonych do
transportu, sklasyfikowanego w odpowiednich
podklasach klasy 52.29,
•
działalności
pocztowej
i
kurierskiej,
sklasyfikowanej w 53.10.Z, 53.20.Z.
Działalność
usługowa
związana
z
przeprowadzkami
transport
drogowy
związany
z
przeprowadzkami
świadczony
na
rzecz
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Projekt „LUBELSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI”
Biuro projektu: ul. Dolna Panny Marii 56, 20-010 Lublin, tel./fax (81) 532 62 06
e-mail: biuro@orylion.pl, www.orylion.pl
strona 8/8

