
Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego
  nr 27 / 2022 z dnia 01.12.2022r.  

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Czerwionce-Leszczynach 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 

o wartości  nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej 

w Czerwionce-Leszczynach

 Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.



Postanowienia ogólne

 § 1 

1. Niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych zwany dalej „Regulaminem”, stosuje się
do  udzielania  zamówień  publicznych  na  dostawy,  usługi  i  roboty  budowlane  o  wartości
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
2. Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać zasad:
1)  zachowania  uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  Wykonawców  i  przejrzystości
postępowania;
2)  racjonalnego  gospodarowania  środkami  publicznymi,  w tym zasady wydatkowania  środków
publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań, a także
zasady optymalnego doboru  metod i  środków w celu  uzyskania  najlepszych efektów z  danych
nakładów.
3. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych
udzielane  są  na  podstawie  Regulaminu z  zachowaniem wytycznych  wynikających  z  przepisów
prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.
4.  Czynności  związane  z  udzieleniem  zamówienia  wykonują  pracownicy  zapewniający
bezstronność i obiektywizm.
5. Wyboru Wykonawcy dokonuje się  przy zachowaniu zasady konkurencyjności, z zastrzeżeniem
przypadków określonych w niniejszym Regulaminie. 
6. Za przestrzeganie zapisów Regulaminu odpowiedzialni są:
1) Kierownicy Działów wnioskujących o przeprowadzenie postępowania oraz Kierownicy Działów
realizujących  zamówienie;
2) inni pracownicy w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzieleniu zamówienia.

Znaczenie pojęć użytych w Regulaminie

 § 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) Zamawiający, ZGM, Zakład - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce Leszczynach;
2) Zamówienia -  zamówienia publiczne o wartości mniejszej od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3)  Wartość  zamówienia  –  całkowite  szacunkowe  wynagrodzenie  Wykonawcy  bez  podatku  od
towarów i usług, ustalone przez Zamawiającego z należytą starannością;
4)  Dostawy  –  nabywanie  produktów,  którymi  są  rzeczy  ruchome,  energia,  woda  oraz  prawa
majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży,
dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować
dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;
5) Usługi – wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami;
6) Roboty budowlane – roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;
7)  Wnioskujący  -  Dział  ZGM  składający  wniosek  o  wszczęcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego; 
8)  Dział  realizujący  zamówienie  -  Dział  ZGM  zobowiązany  do  przeprowadzenia  procedury
udzielenia zamówienia publicznego i nadzoru nad realizacją zamówienia;
9) Kierownik Zamawiającego, Dyrektor Zakładu – Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Czerwionce Leszczynach.



Szacowanie wartości zamówienia 

§ 3 

1.Szacunkową  wartość  zamówienia  ustala  się  przy  zastosowaniu  jednej
z następujących metod:
1) analizy cen rynkowych;
2) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie poprzedzającym moment
szacowania wartości zamówienia;
3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego lub
zamówień  udzielonych  przez  innych  Zamawiających,  obejmujących  analogiczny  przedmiot
zamówienia.
2.  Ustalenie  szacunkowej  wartości  zamówienia  należy  udokumentować  w  postaci  notatki
służbowej. 
3.  Ustalenia  wartości  zamówienia  powinno dokonywać się  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed
dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  przedmiotem  zamówienia  są
dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy w przypadku robót budowlanych. 
4. Wnioskujący szacuje wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia: 
1) czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) czy wydatek ma pokrycie w planie finansowym/budżecie Zamawiającego.

                            Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
      
   § 4

1.  Wszelka  korespondencja  kierowana  przez  Zamawiającego  do  Wykonawców,  a  także
korespondencja kierowana przez Wykonawców do Zamawiającego (poza złożeniem oferty, którą
należy  złożyć  w  formie  papierowej)  może  być  przekazywana  drogą  elektroniczną  z
wykorzystaniem  adresu  poczty  elektronicznej  Działu  (pracownika  Działu)  realizującego
zamówienie lub tradycyjnie  tj. w postaci korespondencji przesłanej pocztą tradycyjną. 
2. W przypadku elektronicznej formy kontaktu, brak potwierdzenia przez Wykonawcę otrzymania
wiadomości  mailowej  nie  ma  wpływu  na  skuteczność  doręczenia  korespondencji  przez
Zamawiającego,  o  czym  należy  powiadomić  Wykonawcę  przy  pierwszym  kontakcie  z
wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000 złotych

§ 5

1.  Procedurę  udzielenia  zamówienia  o  wartości  nieprzekraczającej  kwoty  50  000  złotych
rozpoczyna  Wniosek  sporządzony  przez  Dział  realizujący  zamówienie.  Wniosek  wymaga
zatwierdzenia  przez  Głównego  Księgowego  oraz  Dyrektora  Zakładu  i  podlega  rejestracji  w
Referacie zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza i nadzoruje Dział realizujący zamówienie.
3.  Postępowanie może być prowadzone w oparciu o wzór Zapytania ofertowego, który stanowi
załącznik  do  niniejszego  Regulaminu.  Wzór  ma  charakter  pomocniczy,  może  być  w  dowolny
sposób modyfikowany, a jego stosowanie nie jest obligatoryjne.
4.  Dokumentacja  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  jest  przechowywana  w  Dziale
realizującym zamówienie.



Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 50 000 złotych  
i nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

§ 6

1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 50 000 złotych
i  nieprzekraczającej  kwoty  130  000  złotych  rozpoczyna  Wniosek  sporządzony  przez  Dział
realizujący  zamówienie.  Wniosek  wymaga  zatwierdzenia  przez  Głównego  Księgowego  oraz
Dyrektora Zakładu i podlega rejestracji w Referacie zamówień publicznych.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza i nadzoruje  Dział realizujący zamówienie.
3. Wyboru Wykonawcy  dokonuje się poprzez zastosowanie jednej z następujących procedur:
1)   poprzez zamieszczenie Zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego;
2)  poprzez przekazanie Zapytania ofertowego co najmniej do trzech potencjalnych Wykonawców,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 5; 
3)  poprzez  zebranie  co  najmniej  trzech  ofert  publikowanych  na  stronach  internetowych,
zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych Wykonawców.
4. Wzór Zapytania ofertowego stanowi załącznik do Regulaminu. Wzór ma charakter pomocniczy,
może być w dowolny sposób modyfikowany, a jego stosowanie nie jest obligatoryjne.
5.  W  przypadku  braku  możliwości  przesłania  zapytania  ofertowego  do  wymaganej  liczby
Wykonawców, dopuszcza się przesłanie zapytania ofertowego do mniejszej liczby Wykonawców
z jednoczesnym zamieszczeniem zapytania  ofertowego  na  stronie  internetowej  Zamawiającego.
6.  Dokumentacja  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  jest  przechowywana  w  Dziale
realizującym zamówienie.

  Procedura udzielenia zamówienia  

§ 7

1.  Przed  wszczęciem  procedury  udzielenia  zamówienia  określa  się  i  opisuje
w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiot zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu są określane odrębnie dla każdego konkretnego postępowania. 
3.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  określane  są  proporcjonalnie  do  przedmiotu  zamówienia,
w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  Wykonawców.
Nie  można  formułować  warunków  udziału  w  postępowaniu  przewyższających  wymagania
wystarczające do należytego wykonania zamówienia. 

4.  Kryteria  oceny ofert  składanych w postępowaniach o udzielenie  zamówienia publicznego są
formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej  konkurencji  oraz równe traktowanie
Wykonawców, przy czym:

1) każde kryterium oceny ofert powinno odnosić się do danego przedmiotu zamówienia, powinno
być jednoznaczne i zrozumiałe; 

2) wagi (znaczenie) poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający
wybór  najkorzystniejszej  oferty,  nie  powinny  pozostawiać  nieograniczonej  swobody  wyboru
najkorzystniejszej  oferty  oraz  umożliwiać  weryfikację  i  porównanie  poziomu  oferowanego
wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach; 

3) cena może być jedynym kryterium oceny ofert;
4)  możliwe  jest  stosowanie  jako  kryterium  oceny  ofert  innych  wymagań  odnoszących  się  do
przedmiotu  zamówienia,  takich  jak  np.  jakość,  funkcjonalność,  parametry  techniczne,  aspekty
środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji
oraz  organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie  osób  wyznaczonych  do  realizacji
zamówienia, gwarancja,  jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. 



5. Zapytanie ofertowe powinno zawierać następujące elementy:
1) określenie Zamawiającego;
2) opis przedmiotu zamówienia;
3) okres realizacji zamówienia;
4) warunki udziału w postępowaniu;
5) kryteria oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty; 
6) określenie sposobu przygotowania i złożenia oferty;
7) termin składania ofert;
8) termin otwarcia ofert;
9)  termin związania ofertą przez Wykonawcę;
10) zasady wnoszenia odwołań od wyników postępowania oraz zasady ich rozpatrywania;
11)  określenie sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami;
12) wskazanie osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do kontaktu z Wykonawcami;
13) inne elementy – w zależności od rodzaju i charakteru prowadzonego postępowania.

6. Jeżeli rodzaj danego postępowania nie wymaga zastosowania niektórych powyżej wymienionych
elementów dopuszcza się  ich pominięcie  lub zastąpienie ich innymi dostosowanymi do potrzeb
danego postępowania.
7.  Załącznikiem  do  zapytania  ofertowego  może  być  projekt  umowy  jaka  zostanie  zawarta
z Wykonawcą, którego oferta zostanie ostatecznie uznana za najkorzystniejszą. 
8. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Zapytania
ofertowego lub udzielenie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
9. Zamawiający może do upływu terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego lub
szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia.  W takim  przypadku  Zamawiający
rozważy, czy potrzebny jest  Wykonawcom dodatkowy czas na przygotowanie lub zmianę treści
ofert i może przedłużyć termin składania ofert. 
10.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert,  zmienić  lub  wycofać ofertę,
a  także  dokonywać  w  złożonej  ofercie  zmian,  poprawek  czy  uzupełnień,  pod  warunkiem,  że
pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty

 § 8

1. Zamawiający przeprowadza weryfikację złożonych ofert pod kątem spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, a także pod kątem przesłanek odrzucenia oferty określonych w
Zapytaniu ofertowym. 
2.  Oferty złożone po terminie, oferty których wycena nie obejmuje pełnego zakresu przedmiotu
zamówienia oraz  oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu.

3.  Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokonuje  się  spośród  ofert  niepodlegających  odrzuceniu.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się w oparciu o kryteria oceny ofert  przyjęte w danym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Wyboru Wykonawcy dokonuje się po uzyskaniu przynajmniej jednej ważnej oferty. 

5.  O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich
Wykonawców, którzy odpowiedzieli na Zapytanie ofertowe oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej  Zamawiającego  (jeżeli  Zapytanie  ofertowe  zostało  zamieszczone  na  stronie
internetowej ZGM). W informacji  podaje się nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę lub
miejsce zamieszkania wybranego Wykonawcy, a także cenę wybranej oferty oraz ilość punktów
uzyskanych przez ofertę, która została wybrana jako najkorzystniejsza. 

6.  W toku  postępowania  Zamawiający  może  żądać  udzielenia  przez  Wykonawców  wyjaśnień
dotyczących  treści  złożonych  przez  nich  ofert oraz  wzywać  ich  do  uzupełnienia  brakujących
dokumentów. 



Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty. 
7.  Zamawiający  może  dokonywać  poprawy  w  ofertach  oczywistych  omyłek  pisarskich,
oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 
8.  Po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej  oferty rozumianego jako upływ terminów
wyznaczonych  na  wniesienie  odwołań  (jeżeli  możliwość wniesienia  odwołania  została
przewidziana w danym postępowaniu) oraz zakończenie procesu ich rozpatrywania, Zamawiający
zaprasza  do  zawarcia  umowy  Wykonawcę,  którego  oferta  została  ostatecznie  wybrana  jako
najkorzystniejsza.  
9.  Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu mają prawo wglądu w oferty złożone przez
innych Wykonawców oraz w dokumentację postępowania na każdym etapie postępowania.
10. Wykonawca może wnieść odwołanie od wyników postępowania, jeżeli możliwość taka została
przewidziana w Zapytaniu ofertowym. 
11.  W  przypadku  postępowań  o  wartości  równej  lub  przekraczającej  kwotę  50  000  złotych
i  nieprzekraczającej  kwoty  130  000  złotych  z  przeprowadzonych  czynności  postępowania
o udzielenie zamówienia obligatoryjnie sporządza się Protokół, który podpisuje pracownik Działu
realizującego zamówienie, a zatwierdza Dyrektor. 

   
Wyłączenia lub ograniczenia stosowania Regulaminu

  § 9

1.  W  uzasadnionych  przypadkach,  a  w  szczególności  ze  względu  na  specyfikę  przedmiotu
zamówienia,  ograniczoną  liczbę  Wykonawców,  krótki  termin  realizacji  zamówienia,  szczególną
sytuację  rynkową  lub  wystąpienie  awarii,  Dyrektor  może  wyrazić  zgodę  na  odstąpienie  od
stosowania niniejszego Regulaminu lub niektórych jego postanowień przy udzielaniu konkretnego
zamówienia.
2.  Przyczyny odstąpienia  od  stosowania  postanowień  niniejszego  Regulaminu  dokumentuje  się
w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu przez Dyrektora. 
3.  Przy  udzielaniu  zamówień  o  których  mowa  w  ust.  1  należy  przestrzegać  zasad  celowego,
racjonalnego i  oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.  Wydatek poniesiony w tym
trybie należy  udokumentować.
4.  Procedur  związanych  z  konkurencyjnym  trybem  wyboru  Wykonawcy  nie  stosuje  się  w
szczególności do:
1)  udzielania  zamówień  dotyczących  zakupu  i  kontynuacji  programów  komputerowych  oraz
zamówień związanych z obsługą techniczną oprogramowania (asysta techniczna),
2) udzielania zamówień z kategorii szkoleń i innych form kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
pracowników,
3) udzielania zamówień na usługi telekomunikacyjne, internetowe i podobne,
4)  udzielania  zamówień  na  usługi  prawnicze  oraz  na  usługi  związane  ze  zlecaniem  opinii  i
opracowań o charakterze specjalistycznym,
5) udzielania zamówień na usługę ubezpieczenia grupowego pracowników,
6)  udzielania  zamówień  na  przeprowadzanie  badań  wstępnych,  okresowych  i   kontrolnych
pracowników,
7) udzielania zamówień na usługi serwisowe i przeglądy świadczone przez autoryzowane podmioty,
8) udzielania zamówień na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
9) udzielania zamówień na dostawę gazu ziemnego i centralnego ogrzewania z sieciowego nośnika
ciepła
10) pokrywania opłat z tytułu refundowanego zakupu okularów dla pracowników,



11) pokrywania opłat za usługi parkingowe, opłaty autostradowe itp.
12)  pokrywania  opłat  za  prenumeratę  czasopism,  zakup  wydawnictw  naukowych  i  innych
materiałów stanowiących dla pracowników źródło wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków
służbowych,
13)  udzielania  zamówień  na  pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami  prowadzonymi  i
zlecanymi przez Zakład,
14) udzielania zamówień na realizację drobnych usług na rzecz ZGM (w tym między innymi usług
o charakterze biurowym, administracyjnym, serwisowym itp). 
5.  Dla  zamówień objętych wyłączeniem z  ust.  4, których finansowanie  odbywa się  w cyklach
rocznych sporządzane są Wnioski celem prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na zakup
dostaw, usług lub robót budowlanych objętych tymi zamówieniami. 
6.  Wyłączenie  stosowania  procedur  określonych  w  niniejszym  Regulaminie  nie  zwalnia  z
obowiązku  stosowania  przepisów  wynikających  z  innych  aktów  prawnych,  w  szczególności
dotyczących finansów publicznych (zasad legalności,  celowości,  gospodarności  i  rzetelności),  a
także wytycznych wynikających z przepisów prawnych, umów o dofinansowanie i dokumentów
określających  sposób  udzielania  zamówień  współfinansowanych  ze  środków  europejskich  lub
innych mechanizmów finansowych.

Umowy w sprawach zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych

§ 10

1. Umowy w sprawach zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych zawiera się w
formie pisemnej. Zmiany umów wymagają pisemnego aneksu.
2. Umowa zawarta z Wykonawcą wybranym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
powinna  wskazywać  sankcje,  jakie  zostaną  zastosowane  w  przypadkach  niewykonania  lub
nienależytego  wykonania  Umowy  np.  z  tytułu  opóźnień  z  winy  Wykonawcy,  nieprawidłowej
realizacji zamówienia, nieprzestrzegania warunków rękojmi za wady czy gwarancji.
W sytuacji niezastosowania w projekcie umowy zapisów dotyczących kar umownych lub innych
sankcji  za  niewykonanie  lub  nieprawidłowe  wykonanie  zamówienia  należy  pisemnie
udokumentować  przyczyny  ich  niezastosowania,  a  uzasadnienie  dołączyć  do  dokumentacji
postępowania. 
3. Za nadzór  nad wykonaniem przedmiotu  Umowy odpowiada Kierownik  Działu  realizującego
zamówienie lub pracownik merytoryczny wyznaczony przez Dyrektora lub Kierownika Działu.  

Odpowiedzialność w zakresie wydatkowania środków publicznych

§ 11 

1.  Dyrektor  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  i  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
niniejszym Regulaminem wydatkowanie środków publicznych.
2.  Pracownicy  Działów,  którym  powierzone  zostały  czynności  przewidziane  w  niniejszym
Regulaminie prowadzą bieżącą analizę wykorzystania  środków finansowych przeznaczonych na
realizację  zadań  objętych  poszczególnymi  Wnioskami  o  wszczęcie  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego i przekazują informacje o wysokości faktycznie wydatkowanych środków
w  ramach  poszczególnych  Wniosków  do  Referatu  zamówień  publicznych  celem  ujęcia  ich
stosownych sprawozdaniach. Informacje przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej.
3.  Pracownicy  Działów  odpowiedzialnych  za  realizację  poszczególnych  zamówień  zgodnie  z
niniejszym  Regulaminem  podlegają  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów
publicznych.



Postanowienia końcowe 

§ 12

1.  Dokumentacja  z  postępowania  o udzielenie  zamówienia  przechowywana jest  przez  okres  co
najmniej czterech lat od daty udzielenia zamówienia.
2. W ZGM prowadzony jest Rejestr Wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz Rejestr udzielonych zamówień (zawartych umów).
3.  W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej  kwoty
130 000 złotych, realizowanych w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze
środków  Unii  Europejskiej  i  innych  międzynarodowych  funduszy  niepodlegających  zwrotowi,
stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu o ile warunki przyznania pomocy nie stanowią inaczej.
4.  Nadzór  nad  przestrzeganiem  postanowień  Regulaminu  powierza  się  Kierownikom  Działów,
oraz  pracownikom  zatrudnionym  na  samodzielnych  stanowiskach,  a  w  przypadku  projektów
finansowanych  lub  współfinansowanych  ze  środków  funduszy  europejskich  i  innych
międzynarodowych  funduszy  niepodlegających  zwrotowi,  pracownikom właściwym w zakresie
nadzoru nad tymi projektami. 


