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1. WSTĘP 

 

Sprawozdanie prezentuje działalność Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego 

w Brukseli (zwane w dalszej części Biurem lub BIB) w roku 2020. Uwzględnia ono najistotniejsze 

zrealizowane zadania podejmowane przez pracowników Biura. 

W sprawozdaniu opisano główne czynności oraz cele związane z poszczególnymi zadaniami. 

Należy jednak pamiętać o codziennych, rutynowych czynnościach pracowników biura, określonych 

w §29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Są to 

przede wszystkim: udział w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach w celu monitorowania polityk 

UE i pozyskiwania informacji, nawiązywanie kontaktów i współpraca z partnerami w Belgii, jak 

również działania administracyjne pozwalające na realizację statutowych zadań. Wynikają one 

z przypisanych funkcji pełnionych przez BIB, określonych poniżej w punkcie 2 niniejszego 

sprawozdania. 

Działanie biura to również szeroko rozumiana współpraca z pozostałymi departamentami 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, samorządami lokalnymi, instytucjami 

zewnętrznymi oraz organizacjami pozarządowymi w regionie. Są to głównie: 

 Departament Koordynacji Programów Operacyjnych – w zakresie promowania działań 

Regionalnego Programu Operacyjnego, informowania o przyszłej perspektywie finansowej 

2021-2027 oraz organizacji wizyt w Brukseli, 

 Departament Ochrony Środowiska – w obszarze wsparcia i promocji podejmowanych 

w regonie działań na rzecz czystego powietrza i realizowanych projektów w tym obszarze, 

 Departament Edukacji i Rynku Pracy – przy organizacji konkursów Euro Quiz oraz działań dla 

młodzieży, 

 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – informowanie o celach i kształcie 

przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej UE, 

 Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej – w zakresie monitorowania i informowania 

nt. polityki demograficznej, 

 Biuro Województwa Opolskiego w Moguncji – współpraca i wymiana informacji w zakresie 

promocji turystycznej i kulturowej regionu, 

 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w obszarze 

handlu zagranicznego, monitorowanie i wymiana informacji dot. programu Horyzont 2020 

oraz przyszłego Horyzont Europa, 

 Forum Młodzieży oraz Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego – 

informowanie oraz podejmowanie działań mających na celu aktywizację młodzieży 

i seniorów, 

 Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO – informowanie o inicjatywach na rzecz 

wzmocnienia społ. obywatelskiego, równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji kobiet.  
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2. ZADANIA BIURA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

W BRUKSELI 
 

Misją Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli jest reprezentowanie interesów 

regionu w strukturach Unii Europejskiej i w innych instytucjach działających na terenie Brukseli oraz 

przekazywanie informacji istotnych w kontekście budowania potencjału regionu opolskiego. 

Cele określone powyżej, realizowane są przez następujące działania: 

 współpraca z instytucjami i przedstawicielami UE w tym z posłami do Parlamentu 

Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Regionów, 

 nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami polskich i zagranicznych placówek 

dyplomatycznych oraz przedstawicielami innych organizacji na terenie Belgii, 

 przygotowywanie opracowań i materiałów informacyjnych dotyczących polityk, projektów 

oraz  działań podejmowanych w UE, 

 wielostronna współpraca w ramach sieci i organizacji działających w ramach UE w obszarach 

istotnych z punktu widzenia interesów województwa, 

 reprezentowanie Opolszczyzny w wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych na terenie 

Brukseli i Belgii, 

 pomoc w zakresie wyszukiwania partnerów do wspólnej realizacji projektów 

międzynarodowych i europejskich, 

 pomoc w poszukiwaniu partnerów biznesowych przy współpracy z Izbami Gospodarczymi 

w Belgii i w Polsce, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Zagranicznym 

Biurem Handlowym w Amsterdamie itp. 

 obsługa merytoryczna i organizacyjna wyjazdów Marszałka Województwa, członków Zarządu 

Województwa Opolskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Opolskiego do Brukseli, 

 zaangażowanie w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

poprzez informowanie o zmianach w obszarze Polityki Spójności UE, 

 realizacja programu stażowego dla studentów i absolwentów studiów wyższych, 

 aktualizacja strony internetowej www.bruksela.opolskie.pl, 

 aktywny udział w wymianie informacji poprzez media społecznościowe. 

  

http://www.bruksela.opolskie.pl/
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3. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY DOMU POLSKI POŁUDNIOWEJ 

W BRUKSELI – OPUSZCZENIE BIURA. 
 

 

Dom Polski Południowej w Brukseli był wspólną inicjatywą trzech regionów: Województwa 

Opolskiego, Małopolskiego i Śląskiego. Zakończył swoją działalność z dniem 31 grudnia 2019 r. 

Na początku 2020 roku dokonano podsumowania współpracy. Zostało w tym celu sporządzone 

sprawozdanie z całej działalności DPP. Uporządkowano sprawy administracyjne oraz uregulowano 

wszelkie zobowiązania finansowe pomiędzy regionami. 

W marcu wypowiedziano umowę najmu powierzchni biurowej i zadeklarowano jej opuszczenie 

z końcem grudnia 2020. 

Pracownik biura – Paweł Bliźnicki – ze względu na pandemię, zakończył pobyt w Brukseli z dniem 

31 maja. Po tym terminie wstrzymano wszelkie możliwe usługi związane z obsługą biura, takie jak 

sprzątanie, usługi telefoniczne oraz Internet, mając na celu maksymalne ograniczenie kosztów. 

W listopadzie wszystkie urządzenia, sprzęt biurowy oraz cała dokumentacja przewiezione zostały do 

Opola. Wszystkie pomieszczenia zostały posprzątane oraz przygotowane do przekazania kolejnemu 

najemcy. 

18 grudnia 2020 r. oddano ostatecznie powierzchnię biurową zarządcy budynku – firmie Cofinimmo. 

4. ZADANIA ZREALIZOWANE W 2020 ROKU 
 

L.p. 
Termin 

realizacji 
Nazwa zadania 

1 
29 lutego – 8 

marca 
Wsparcie przedsiębiorców w przygotowaniu stoiska promocyjnego w trakcie 
targów budowlanych BATIBOUW 

2 4-5 lutego 
Konsultacje projektu System Zarządzania Jakością Powietrza w ramach 
programu LIFE 

3 9 maja Promocja Opolszczyzny w trakcie Dnia Europy 2020 

4 28 maja 
Włączenie województwa opolskiego do „Planu działania Europejskiego 
Komitetu Regionów na rzecz wspierania regionów i miast w walce z COVID-19 
w UE” 

5 kwiecień - maj 
Współpraca ze „Sztabem Pomocy Belgia” w przekazywaniu bieżących 
informacji nt. ograniczeń i zmian w zw. pandemią COVID-19 

6 10 - 20 lipca Promocja biegu Polish Run online 

7 październik 
Promocja wydarzeń 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast oraz 
Europejskiego Zielonego Tygodnia 

8 15 listopada Współorganizacja NATO Charity Bazaar 2020 
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4.1.  Wsparcie przedsiębiorców w przygotowaniu stoiska promocyjnego 

w trakcie targów budowlanych BATIBOUW 

 

W dniach 29 lutego - 8 marca 2020 

oraz w czasie wcześniejszych 

przygotowań biuro w Brukseli wspierało 

przedsiębiorców z Opolszczyzny 

w organizacji stoiska w trakcie targów 

BATIBOUW. Są one największym 

wydarzeniem targowo-wystawienniczym 

branży budowlanej w krajach Beneluksu. 

Targi odbywają się co roku i przyciągają 

rzesze firm, instytucji i ekspertów z wielu 

krajów europejskich – w tym także z 

Polski – oraz spoza Europy: Azji i Ameryki Północnej 

Celem przedsiębiorców było nawiązanie 

kontaktów i wymiana doświadczeń 

między przedsiębiorcami Europy 

zachodniej oraz pozyskanie informacji 

o nowinkach w branży budowlanej.  

Zadania biura: wsparcie w rezerwacji 

powierzchni wystawienniczej oraz 

zakwaterowania, wsparcie 

w tłumaczeniach. 

 

4.2.  Konsultacje projektu System Zarządzania Jakością Powietrza w ramach 

programu LIFE 
 

Biuro w Brukseli w dniu 5 lutego 2020 r. 

było organizatorem wyjazdu oraz spotkania 

konsultacyjnego z przedstawicielem Dyrekcji 

Generalnej ds. Środowiska Komisji 

Europejskiej – Panem Guido Wilhelmus de 

Wilt - dot. przygotowania projektu System 

Zarządzania Jakością Powierza w ramach 

programu LIFE. 

W trakcie wizyty w Brukseli przedyskutowano 

szczegółowe zapisy i elementy projektu 

niezbędne do jego pozytywnej weryfikacji 

i przyznaniu współfinansowania. 
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Koncepcja programu i konieczność realizacji projektu prezentowana i dyskutowana była wielokrotnie 

na poziomie krajowym jak i unijnym, m.in. w trakcie:  

 spotkania ekspertów ds. środowiska regionów Domu Polski Południowej w dniach 12-13 lipca 

2018 r. w Katowicach, 

 seminarium pt. „W stronę zielonej Europy” w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia 

w Brukseli w maju 2019 r., 

 panelu pt. „Regiony na rzecz zielonej Europy” zorganizowanym 10 października 2019 

w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. 

Zadania biura: rezerwacja lotów, transportu i zakwaterowania, ustalenie miejsca i przebiegu spotkania 

z KE, tłumaczenie. 

 

4.3.  Promocja Opolszczyzny w trakcie Dnia Europy 2020 

 

Jak co roku, 9 maja, instytucje europejskie 

świętowały Dzień Europy tzw. EU OPEN DOORS 

DAY. Zazwyczaj jest to jedyna okazja odwiedzenia 

budynków instytucji UE. Jednak w roku 2020 

wszystkie eventy odbywały się online. 

Wydarzenie było wyjątkowe z powodu 70. 

rocznicy deklaracji Schumana, która była punktem 

wyjścia do utworzenia Unii Europejskiej.  

Biuro w Brukseli świętowało ten dzień promując 

na stronach instytucji UE najciekawsze projekty 

zrealizowane w regionie dzięki funduszom 

europejskim. Informowaliśmy jakie znaczenie dla 

mieszkańców Opolszczyzny ma obecność w Unii 

Europejskiej. Była to również dobra okazja do 

promocji atrakcji turystycznych i zachęcania do 

odwiedzenia naszego regionu w przyszłości. 

Zadania biura: zebranie informacji, przygotowanie i przekazanie treści publikowanych na stronach 

instytucji UE. 
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4.4.  Włączenie województwa opolskiego do „Planu działania Europejskiego 

Komitetu Regionów na rzecz wspierania regionów i miast w walce 

z COVID-19 w UE” 

 

Na zaproszenie Europejskiego 

Komitetu Regionów biuro 

w Brukseli włączyło się w inicjatywę 

„Planu działania Europejskiego 

Komitetu Regionów na rzecz 

wspierania regionów i miast w walce 

z COVID-19 w UE”. 

Gdy w trakcie epidemii okazało się, iż 

to właśnie tysiące lokalnych 

i regionalnych samorządów stoi na 

pierwszej linii frontu w walce 

o ograniczenie rozprzestrzeniania się 

wirusa, Komitet Regionów wraz 

z Komisją Europejską podjęli decyzję 

o konieczności utworzenia Platformy Wymiany Informacji nt. COVID-19 

W ramach tego narzędzia publikowaliśmy na bieżąco informacje nt. działań, rozwiązań i projektów 

realizowanych w tym obszarze w województwie opolskim pod wspólnym hasłem 

#OpolskieSięWspiera. 

Na platformie znaleźć można doświadczenia i przykłady działań innych samorządów każdego szczebla 

z całej Europy, stojących przed podobnymi wyzwaniami. 

Zadania biura:  zbieranie oraz opracowywanie i przekazywanie informacji nt. działań i projektów 

przeciwdziałania epidemii w województwie opolskim, współpraca z Komitetem Regionów. 

 

4.5. Współpraca ze „Sztabem Pomocy Belgia” w przekazywaniu bieżących 

informacji nt. ograniczeń i zmian w zw. z pandemią COVID-19 

 

W miesiącach kwiecień – maj na stronie internetowej biura 

w Brukseli na bieżąco publikowane były przydatne informacje dla 

Polaków mieszkających w Belgii. Dotyczyły one m.in. wsparcia dla 

osób starszych, ubogich oraz nie mówiących w żadnym z oficjalnych 

języków w Belgii. 

Były tam publikowane aktualne informacje nt. obostrzeń, 

obowiązujących wymogów sanitarnych, adresów i numerów 

telefonów lekarzy i placówek medycznych oraz wolontariuszy. 

Zadania biura: publikowanie informacji na stronie internetowej 

bruksela.opolskie.pl  
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4.6.  Promocja biegu Polish Run online. 

 

W 2020 r. odbyła się już piąta edycja biegu 

Polish Run, którego jednym z głównych 

partnerów od początku było województwo 

opolskie.  

Ta edycja, z uwagi na obowiązujące warunki 

epidemiczne, odbywała się pod hasłem "Biegnij 

gdziekolwiek i kiedykolwiek". Każdy 

z 281 zarejestrowanych uczestników realizował 

dystans 10 kilometrów w dowolnie wybranym 

przez siebie miejscu oraz dniu, w wyznaczonym 

przedziale czasowym 10 - 20 lipca 2020. Samodzielnie wytyczona i pokonana dowolną techniką trasa 

pozostawiała pełną swobodę biegu, gwarantując jednocześnie brak kontaktu z innymi osobami. 

Celem wydarzenia była promocja Polski, polskich 

regionów, aktywizacja ludzi kochających sport 

amatorsko i zawodowo oraz propagowanie 

zdrowego i sportowego trybu życia. Do udziału 

w biegu zaproszona została nie tylko Polonia, ale 

wszyscy biegacze z Belgii i Europy. 

 Zadania biura: promocja wydarzenia na stronie 

internetowej. 

 

4.7.  Promocja wydarzeń 18. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 

 

W roku 2020 odbyła się 18 edycja Europejskiego 

Tygodnia Regionów i Miast. To największe doroczne 

wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce regionalnej, 

a jego organizatorami są Europejski Komitet Regionów 

oraz Komisja Europejska.  

W trakcie jego trwania przedstawiciele regionalnych 

i miejskich organów administracji, eksperci i naukowcy a 

także wszyscy zainteresowani, mogą dzielić się dobrymi 

praktykami i fachową wiedzą w dziedzinie rozwoju 

regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana 

platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. 

Ze względu na pandemię i związane z nią środki bezpieczeństwa, większość spośród 500 

zaplanowanych sesji miała w pełni wirtualną formę a trwający zwykle 4 dni program został rozłożony 

w czasie na 3 tygodnie. Każdy z tygodni był poświęcony jednemu z aktualnie ważnych tematów: 
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 5-9 października: Tworzenie możliwości dla obywateli 

 12-16 października: Spójność i współpraca 

 19-22 października: Zielona Europa – połączony z Zielonym Tygodniem, największą w Europie 

doroczną konferencją na temat polityki ochrony środowiska, organizowaną przez Komisję 

Europejską 

Zadania biura: promocja wydarzeń na stronie internetowej, udział w kluczowych warsztatach 

i spotkaniach. 

 

4.8. Współorganizacja NATO Charity Bazaar 2020 

 

15 listopada 2020 Województwo Opolskie 

włączyło się do udziału w dorocznym bazarze 

charytatywnym „NATO Charity Bazaar”, 

organizowanym przez główną kwaterę NATO 

w Brukseli. Celem wydarzenia było zebranie środków 

na rzecz europejskich fundacji charytatywnych. 

Głównym punktem wydarzenia była specjalna loteria, 

umożliwiająca uczestnikom wygranie cennych nagród 

ufundowanych przez licznych sponsorów – firmy 

i instytucje z całego świata.  

Jednym z darczyńców było Województwo Opolskie, które przekazało m.in. komplety ręcznie 

malowanej opolskiej porcelany, akwarelowe obrazy namalowane przez lokalnych artystów oraz szkło 

użytkowe wykonane na terenie naszego regionu. Wszystkie nagrody sponsorowane przez 

województwo zawierały również szczegółowe opisy 

nagród, zwracając uwagę na ich pochodzenie i tym 

samym promując Opolszczyznę. 

Udział w wydarzeniu miał ogromną wartość 

promocyjną, gdyż uczestnikami Charity Bazaar są 

przedstawiciele krajów członkowskich NATO 

zaangażowani w sprawy międzynarodowe 

i współpracę zagraniczną oraz ich rodziny 

i przyjaciele. 

Zadania biura: przekazanie materiałów 

promocyjnych z Opola do Brukseli – ich 

przygotowanie i przekazanie do NATO. 
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5. ZADANIA ODWOŁANE W 2020 ROKU 
 

L.p. Planowany termin Nazwa zadania 

1 marzec - wrzesień 
Organizacja wystawy obrazów opolskich seniorek działających pod nazwą 
„Akwarele” w budynku Ambasady RP oraz budynkach gmin w Brukseli 

2 6 marca Organizacja IV Forum Polskich Przedsiębiorców w Belgii 

3 kwiecień 
Wizyta studyjna „Współpraca nauka – biznes - samorząd” 
przygotowywana ze związkiem Business & Science Polska w Brukseli 

4 maj Współorganizacja wydarzeń związanych z Dniem Konstytucji 3 Maja 

5 czerwiec 
Finał konkursu wiedzy o regionach partnerskich Porozumienia 
Czterostronnego Euro Quiz 2020 

6 listopad 
Współorganizacja wydarzeń związanych z 21 rocznicą stąpienia Polski do 
NATO 

7 cały rok Program stażowy dla absolwentów uczelni wyższych 

6. BIEŻĄCE DZIAŁANIA INFORMACYJNE 
 

Głównym narzędziem informacyjnym Biura w Brukseli jest strona internetowa 

www.bruksela.opolskie.pl. W 2020 roku postanowiono o zbudowaniu zupełnie nowej witryny 

ponieważ poprzednia uruchomiona została w 2004 roku i wymagała wprowadzenia wielu 

modyfikacji. 

Celem budowy nowej strony internetowej było: 

 dostosowanie do obecnych standardów wizualnych, możliwości wyświetlania na wszystkich 

urządzeniach (komputer, smartphone, TV), 

 publikowanie informacji o województwie opolskim i Biurze w języku polskim, francuskim, 

angielskim i niemieckim aby ułatwić kontakt partnerom zagranicznym, 

 możliwość zamieszczania materiałów multimedialnych oraz łatwe udostępnienie artykułów 

w mediach społecznościowych, 

 zapewnienie dostępu do informacji osobom ze szczególnymi potrzebami i osobom 

niepełnosprawnym.  

Prace nad uruchomieniem nowej strony – przygotowaniem koncepcji wizualnej, treści oraz 

tłumaczeń – trwały w okresie od maja do października 2020 r. 

Na stronie publikowane są bieżące informacje na temat realizowanych zadań, konferencji i spotkań, 

jak również wydarzeń organizowanych w Brukseli przez instytucje unijne. Na stronie umieszczane 

będą także ogłoszenia o poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych, naborach 

wniosków ogłaszanych bezpośrednio przez instytucje europejskie oraz informacje o szkoleniach, 

stażach i istotnych kwestiach europejskich. 

http://www.bruksela.opolskie.pl/


12 
 

Dodatkowo znaleźć można tam odnośniki do stron Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 

Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Na bieżąco w trakcie całego roku przekazywane były drogą mialową do odpowiednich 

w województwie opolskim instytucji, aktualności, informacje o zmianach w obszarze regulacji 

unijnych (szczególnie polityce regionalnej i polityce spójności), programach unijnych 

i najważniejszych wydarzeniach na poziomie wspólnoty europejskiej. 

7. PROGRAM STAŻOWY BIURA W BRUKSELI 
 

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli od 2017 roku realizuje program stażowy dla 

studentów ostatnich lat studiów, absolwentów studiów językowych, nauk politycznych, stosunków 

międzynarodowych, współpracy europejskiej oraz kierunków pokrewnych a także pracowników 

administracji regionów partnerskich. Jest on szansą na zdobycie doświadczenia i pracy 

w międzynarodowym środowisku. 

O udział w programie aplikować może każdy. Głównym adresatem są mieszkańcy i studenci uczelni 

znajdujących się na obszarze Opolszczyzny oraz regionów partnerskich Porozumienia 

4-stronnego: Bourgundii-Franche-Comté, Kraju Środkowoczeskiego oraz Nadrenii-Palatynatu. 

Wymagania dotyczące kandydatów to głównie: 

 dobra znajomość instytucji europejskich, zainteresowanie polityką regionalną i krajową 

 dobra znajomość języka angielskiego 

W 2020 roku, pomimo zgłoszonych kandydatur, program stażowy został wstrzymany. 
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8. PODSUMOWANIE 
 

Rok 2020 był dla Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego rokiem pracy w zupełnie nowej – 

głównie wirtualnej rzeczywistości oraz czasem wielu zmian. 

Pierwszą z nich było zakończenie współpracy z województwami małopolskim oraz śląskim w ramach 

Domu Polski Południowej oraz opuszczenie dotychczasowej siedziby biura w Brukseli. 

Kolejną - przygotowanie koncepcji dalszego funkcjonowania biura oraz znalezienie ofert wynajmu 

powierzchni biurowej. Posiadane obecnie propozycje to: 

 wynajem powierzchni w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Nadrenia-Palatynat 

w Brukseli – regionu partnerskiego województwa opolskiego od wielu lat, 

 wynajem powierzchni w biurze związku pracodawców Business & Science Polska w Brukseli. 

Business & Science Polska zostało otwarte w maju 2019 r. i ma za zadanie skupiać czołowych 

polskich lobbystów. W skład partnerstwa wchodzą m.in.: Orlen, Lotos, Agencja Rozwoju 

Przemysłu, Grupa Azoty, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, KGHM i wielu innych. 

 wynajem powierzchni biurowej w formule „open space” w atrakcyjnej, reprezentacyjnej 

lokalizacji obok budynku głównego Komisji Europejskiej. 

Zmianie uległa także struktura organizacyjna oraz skład osobowy pracowników biura. Wcześniej, była 

to 1 osoba w Brukseli oraz 1 osoba w Opolu. Obecnie, biuro obsługiwane jest przez jednego 

pracownika w Opolu. 

Z powodu ograniczeń pandemicznych, w 2020 roku odwołane zostały niemal wszystkie zadania 

związane z gromadzeniem się oraz przemieszczaniem osób. Biuro w Brukseli pełniło zatem głównie 

funkcję punktu kontaktowego między instytucjami UE i podmiotami na Opolszczyźnie.  

Na bieżąco w ciągu roku przekazywane były informacje związane z kształtowaniem się nowych polityk 

oraz programów unijnych na lata 2021 -2027. Jest to obszar na którym koncentrować się będą 

działania Biura w najbliższych miesiącach. Intensywnie prowadzona współpraca 

z przedstawicielami instytucji UE, regionami partnerskimi oraz instytucjami na obszarze 

województwa, skupiać się będzie na możliwości realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

UE. 

 


