
 

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 

 

1. Czy do pozycji „znieczulenie podczas wykonywania badania” zalicza się usługę  lekarza anestezjologa  oraz lekarstwa do znieczulenia? 

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministra Zdrowia (http://archiwum.zdrowie.gov.pl/strona-295-Koordynacja_wsparcia_FAQ.html; pyt nr 7) na 

koszt badania składa się: 

„Koszt badania kolonoskopowego w systemie oportunistycznym: 

1. Koszty osobowe zespołu endoskopowego: lekarzy wykonujących badanie, pielęgniarek,  

anestezjologów. 

2. Koszty histopatologii. 

3. Koszt administracyjny lekarza rodzinnego: 

- zwrot kosztów poniesionych w związku z identyfikacją kandydatów do badań, instrukcja  

postępowania i komunikacji z ośrodkiem wykonującym badania. 

4. Koszty materiałów używanych do endoskopii i histopatologii: podkłady, prześcieradła jednorazowe, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, 
konserwacja i naprawy sprzętu endoskopowego oraz urządzeń do dezynfekcji, odczynniki. 

5. Koszt preparatu do przygotowania pacjenta na badanie kolonoskopowe (roztwór glikolu  

polietylenowego lub fosforanów sodowych). 

6. Inne: obsługa administracyjna (księgowość, płace, sekretariat, obsługa informatyczna,  

materiały piśmienne, korespondencja). 

http://archiwum.zdrowie.gov.pl/strona-295-Koordynacja_wsparcia_FAQ.html


7. Amortyzacja: 

- odtworzenie kolonoskopu - pełne zużycie po około 1500-2000 badań. 

8. Koszt znieczulenia wykonanego, w co piątym badaniu kolonoskopowym. 

 

Koszt badania kolonoskopowego w systemie zapraszanym: 

1. Koszty osobowe zespołu endoskopowego: lekarzy wykonujących badanie, pielęgniarek,  

anestezjologów. 

2. Koszty histopatologii. 

3. Koszt administracyjny sekretarki obsługującej system zaproszeń: 

- wysyłka listów przypominających, obsługa linii telefonicznej i systemu zapisów na badania  

oraz wydawanie preparatów do oczyszczenia jelita. 

4. Koszty wysyłki listów przypominających oraz obsługi linii telefonicznej dla zaproszonych  

osób. 

5. Koszty materiałów używanych do endoskopii i histopatologii: podkłady, prześcieradła jednorazowe, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, 
konserwacja i naprawy sprzętu endoskopowego oraz urządzeń do dezynfekcji, odczynniki. 

6. Koszt preparatu do przygotowania pacjenta na badanie kolonoskopowe (roztwór glikolu  

polietylenowego lub fosforanów sodowych). 

7. Inne: obsługa administracyjna (księgowość, płace, obsługa informatyczna, materiały  

piśmienne, korespondencja). 

8.  Amortyzacja: odtworzenie kolonoskopu - pełne zużycie po około 1500-2000 badań. 

9.  Koszt znieczulenia wykonanego, w co piątym badaniu kolonoskopowym.” 

 



2. Czy wszyscy pacjenci mogą otrzymać znieczulenie finansowane w ramach projektu? 

O zakwalifikowaniu pacjenta (uczestnika/uczestniczki projektu) do znieczulenia zdecyduje lekarz wykonujący badania / kierujący na 

badanie / zlecający wykonanie badania. 

3. Czy w pozycji „zapewnienie dojazdu” można rozliczyć dojazd pacjenta własnym samochodem, jeśli tak, to w jaki sposób należy to 

udokumentować? 

Zasady dokumentowania zwrotu kosztów dojazdu zostały wskazane w punkcie 5.4 Regulaminu konkursu. 

 ”Dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na przejazd to: bilety lub oświadczenie korzystania z własnego samochodu, przy czym 

w przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej 

trasie, po złożeniu przez uczestników projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, odległości, kosztu, nr i 

marki samochodu itp. (…) Zwrot kosztów dojazdu dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż 

miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia.” 

4. Czy koszty przewozu/przejazdu mammobusa/cytobusa mogą być  rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich? 

Możliwe jest rozliczanie kosztów związanych z bieżącym wykorzystaniem mammobusa/cytobusa w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu.  

5. Czy w ramach konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 beneficjentem może być duże przedsiębiorstwo? 

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 beneficjentami w ramach Działania 7.6 RPO WP 2014-2020 mogą być: 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób  prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych), w tym: 

a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne, 

b) organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych, 



c) podmioty ekonomii społecznej1. 

W związku z powyższym w/w podmioty mogą ubiegać się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że 

w tym przypadku wsparcie nie jest kierowane bezpośrednio do wymienionych podmiotów. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie 

projektów, które są skierowane do grupy docelowej wskazanej w punkcie 2.3.1 Regulaminu konkursu (zgodnej z SZOOP RPO WP 2014-

2020) przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów punktu 2.3.2 Regulaminu. Biorąc pod uwagę powyższe, duże przedsiębiorstwo może 

ubiegać się o dofinansowanie projektu złożonego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. 

6. Czy działania edukacyjne z zakresu danej profilaktyki kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką 

POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr medycyny pracy, które zostały wskazane w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 jako możliwe do 

realizacji, należy traktować jako szkolenia? 

W Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 

2014-2020 jest mowa zarówno o działaniach informacyjno-edukacyjnych, jak również o działaniach informacyjno-szkoleniowych (w 

przypadku Regionalnych Programów Zdrowotnych). W związku z zastosowaniem w Wytycznych ww. rozróżnienia jest zasadnym, aby nie 

traktować działań edukacyjnych jako działań szkoleniowych. 

7. Jakie zmiany zostały wprowadzone do Regulaminu konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 w stosunku do zapisów Regulaminu 

konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16? 

 

 

 

 

                                                           
1
 Podmioty ekonomii społecznej rozumiane zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 



Wykaz zmian w Regulaminie konkursu RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 w porównaniu do zapisów w Regulaminie konkursu 
RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 

Lp. strona JEST BYŁO RÓŻNICA 

1. 11 

1.4.1  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w formie papierowej i elektronicznej (za 
pośrednictwem systemu LSI WUP) będzie prowadzony 
od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. 

- Nowy termin naboru 

2. 11 

1.4.4 Dla wersji elektronicznej wniosków składanych za 
pośrednictwem systemu LSI WUP nabór rozpocznie się 
dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 0:00 i zakończy się  
w dniu 3 marca 2017 r. o godz. 23:59. 

- Nowy termin naboru 

3. 16 

1.7.3 UWAGA! Wycofanie wniosku na etapie naboru w 
celu jego korekty, z przyczyn organizacyjno- 
technicznych jest możliwe najpóźniej do dnia 28 lutego 
2017 r. 

- Nowy termin 

4. 17 - 18 

2.3.1 Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 
VII Działania 7.6 mogą być skierowane bezpośrednio 
do następującej grupy odbiorców: 

1) Osoby zatrudnione, w tym w warunkach 
szkodliwych, 

2) Osoby pozostające bez zatrudnienia6, 

3) W przypadku programów profilaktyki 
nowotworowej w kierunku wykrywania raka piersi, 
szyjki macicy, jelita grubego grupą docelową są 
osoby spełniające warunki uczestnictwa w danym 
programie7. 

2.3.1 Projekty realizowane w ramach Osi 
Priorytetowej VII Działania 7.6 mogą być 
skierowane bezpośrednio do następującej 
grupy odbiorców: 

1) Osoby zatrudnione, w tym w warunkach 
szkodliwych, 

2) Osoby pozostające bez zatrudnienia6. 
6 Przez osoby pozostające bez zatrudnienia rozumie się 

osoby w wieku aktywności zawodowej (18-67 lat), które 
z różnych przyczyn zdiagnozowane zostały, jako osoby 
niezdolne do pracy (czasowa niezdolność do pracy 
z przyczyn wynikających ze środowiska pracy a nie 

Zmiana grupy docelowej 
– zgodnie z aktualną 
wersją SZOOP 
z 17 stycznia 2017 r. 



6 W przypadku typu projektu nr 5 przez osoby pozostające bez 

zatrudnienia rozumie się osoby w wieku aktywności zawodowej 
(18-67 lat), które z różnych przyczyn zdiagnozowane zostały, jako 
osoby niezdolne do pracy (czasowa niezdolność do pracy 
z przyczyn wynikających ze środowiska pracy a nie zdarzeń 
losowych). 
7 Chyba, że w kryteriach przyjętych przez KM RPO WP 2014-2020 

zostało określone inaczej. 

zdarzeń losowych). 

5. 23 

2.5.13 W związku z pkt 2.5.12 we wniosku o 
dofinansowanie projektu należy obligatoryjnie 
wybrać z listy rozwijanej wszystkie poniższe 
wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z 
określeniem ich wartości docelowych (nawet w 
przypadku wartości zerowej): 

2.5.13 W związku z pkt 2.5.12 we wniosku 
o dofinansowanie projektu należy 
obligatoryjnie wpisać „ręcznie” / wybrać z listy 
rozwijanej wszystkie poniższe wskaźniki jako 
„specyficzne dla projektu” z określeniem ich 
wartości docelowych (nawet w przypadku 
wartości zerowej): 

Zmieniono zapis 

6. 24 

2.5.14 UWAGA! Na etapie sporządzania wniosku 
o dofinansowanie, wartość docelowa wskaźnika  
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób 
z niepełnosprawnościami powinna wynosić zero.  

Koszty racjonalnych usprawnień to wydatki 
pojawiające się podczas realizacji projektu związane 
z koniecznością wsparcia uczestnika/uczestniczki ze 
specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane wcześniej w 
budżecie. Do tej kategorii nie zaliczają się wydatki 
związane z uczestnictwem w projekcie osób 
z niepełnosprawnościami przewidziane na etapie 
sporządzania wniosku o dofinansowanie. Wydatki, 
które zostały zaplanowane we wniosku 
o dofinansowanie w projektach konkursowych 

-  Dodano punkt 



w całości bądź części do osób 
z niepełnosprawnościami stanowią wsparcie na 
zasadzie uniwersalnego projektowania 

7. 24 

2.6.2 Zakładany termin realizacji projektu musi mieścić 
się w okresie od dnia rozpoczęcia przez IOK naboru 
wniosków tj. od dnia 20 lutego 2017 r. do dnia 31 
grudnia 2020 r.  

- Nowy termin realizacji 

8. 30 

3.2.3 W ramach niniejszego konkursu kwalifikowane 
są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie 
wcześniej niż od dnia rozpoczęcia naboru wniosków 
przez IOK tj. 20 lutego 2017 r. 

- Nowy termin 
kwalifikowalności 
wydatków 

9. 34 

3.8.3 UWAGA! Zgodnie z zapisami Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020, w sytuacji, gdy w ramach 
projektu współfinansowane są wydatki w ramach cross 
– financingu, trwałość projektów współfinansowanych 
ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat  
w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, 
z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji 
lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz 
beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące 
udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne 
wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres 
ustalony zgodnie z tymi przepisami. 

3.8.3 UWAGA! Zgodnie z zapisami Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020, w sytuacji, gdy w ramach projektu 
współfinansowane są wydatki w ramach cross 
– financingu, trwałość projektów musi być 
zachowana przez okres 5 lat od daty płatności 
końcowej na rzecz beneficjenta. 

 

Zmieniono zapis 

10. 34 
3.10.2  Kwoty ryczałtowe 

W ramach niniejszego konkursu w przypadku 

3.10.2 Kwoty ryczałtowe 

W ramach niniejszego konkursu w przypadku 

Zmieniono kurs euro na 
aktualny 



projektów, w których wartość wkładu publicznego 

(środków publicznych) nie przekracza wyrażonej 

w PLN równowartości 100.000 EUR14 (kurs EUR 

obowiązujący na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 

4,4141 PLN) należy zastosować uproszczoną metodę 

rozliczania wydatków wyłącznie w formie kwot 

ryczałtowych, w oparciu o szczegółowy budżet 

projektu określony przez beneficjenta i zatwierdzony 

przez IOK. 
14

 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem 

miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego 

przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia 

konkursu w przypadku projektów konkursowych albo na dzień 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu pozakonkursowego w przypadku projektów 

pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie 

internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info

_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 
 

projektów, w których wartość wkładu 
publicznego (środków publicznych) nie 
przekracza wyrażonej w PLN równowartości 
100.000 EUR13  (kurs EUR obowiązujący na 
dzień ogłoszenia konkursu wynosi 4,3307 PLN) 
należy zastosować uproszczoną metodę 
rozliczania wydatków wyłącznie w formie kwot 
ryczałtowych, w oparciu o szczegółowy budżet 
projektu określony przez beneficjenta 
i zatwierdzony przez IOK. 
13

 Powyższa kwota jest przeliczana na PLN 
z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu 
wymiany stosowanego przez Komisję Europejską 
aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku 
projektów konkursowych albo na dzień wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego w przypadku projektów 
pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie 
internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_gr
ants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 

11. 39 

4.2.5 Orientacyjny termin zakończenia oceny formalno 
– merytorycznej to lipiec 2017 r., uzależniony jest on 
od liczby złożonych do IOK wniosków w odpowiedzi na 
ogłoszony konkurs. W terminie, o którym mowa w pkt. 
4.2.4 IOK zobowiązana jest do dokonania oceny 
formalno – merytorycznej kończącej się oceną 
negatywną lub pozytywną.  

- Nowy orientacyjny 
termin zakończenia 
oceny formalno - 
merytorycznej 

12. 56 
4.4.10 IOK szacuje, że orientacyjny termin 
rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na lipiec 2017 r.  

- Nowy orientacyjny 
termin rozstrzygnięcia 
konkursu 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm


13. 66 

5.2.1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020 w ramach projektu w zakresie profilaktyki 
raka piersi i/lub raka szyjki macicy mogą zostać 
sfinansowane w szczególności koszty dotyczące: 

 działań informacyjno-edukacyjnych oraz edukacji 
prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające 
na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych; 

 działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki 
kierowanych do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób 
współpracujących z placówką POZ lub osób 
pracujących na rzecz placówki POZ) i kadr 
medycyny pracy; (Prowadzenie działań z zakresu 
edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie 
przez osoby z wykształceniem lekarskim, 
pielęgniarskim lub położniczym lub przez 
absolwentów kierunku zdrowie publiczne.); 

 zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji 
badania dla danej osoby z miejsca zamieszkania do 
miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, 
którą opiekuje się osoba objęta wsparciem 
w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia; 

 zakupu mammobusa/cytobusa/cytomammobusa 
(z uwzględnieniem zapisów punktu 3.8 Regulaminu 
konkursu). 

 

5.2.1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze zdrowia na lata 2014-2020 w ramach 
projektu w zakresie profilaktyki raka piersi i/lub 
raka szyjki macicy mogą zostać sfinansowane  
w szczególności koszty dotyczące: 

 działań informacyjno-edukacyjnych oraz 
edukacji prozdrowotnej o charakterze 
lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet 
do badań profilaktycznych; 

 działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki 
kierowanych do lekarzy POZ; 

 zapewnienia dojazdu niezbędnego dla 
realizacji badania dla danej osoby z miejsca 
zamieszkania do miejsca wykonywania 
badania i z powrotem; 

 zapewnienia opieki nad osobą 
niesamodzielną, którą opiekuje się osoba 
objęta wsparciem w ramach projektu,  
w czasie korzystania ze wsparcia; 

 zakupu mammobusa / cytobusa / 
cytomammobusa (z uwzględnieniem 
zapisów punktu 3.8 Regulaminu konkursu). 

Dostosowano do 
aktualnej wersji 
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-
2020 z 8 grudnia 2016 r. 



14. 67 

5.2.3  UWAGA! W przypadku zakupu środków trwałych 
Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania 
pięcioletniego okresu trwałości projektu. 

-  Dodano punkt (zmianie 
uległa również dalsza 
numeracja punktów 
w rozdziale 5.2) 

15. 67 

5.3.1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 
2014-2020 w ramach projektu w zakresie profilaktyki 
raka jelita grubego mogą zostać sfinansowane 
w szczególności koszty dotyczące: 

 usług zdrowotnych: 

- badania kolonoskopowego w maksymalnej kwocie 
420 zł brutto, 

- znieczulenia podczas wykonywania badania; 

 działań informacyjno-edukacyjnych oraz edukacji 
prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające 
na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych lub 
kierowane do kadr POZ (tj. lekarzy POZ oraz osób 
współpracujących z placówką POZ lub osób 
pracujących na rzecz placówki POZ) lub kadr 
placówki medycyny pracy. (Prowadzenie działań 
z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe będzie 
wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim 
lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku 
zdrowie publiczne); 

 zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji 
badania dla danej osoby z miejsca zamieszkania do 
miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą 

5.3.1 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 
w ramach projektu w zakresie profilaktyki raka 
jelita grubego mogą zostać sfinansowane 
w szczególności koszty dotyczące: 

 usług zdrowotnych: 

- badania kolonoskopowego w maksymalnej 
kwocie 420 zł brutto, 

- znieczulenia podczas wykonywania 
badania; 

 działań informacyjno-edukacyjnych oraz 
edukacji prozdrowotnej o charakterze 
lokalnym polegające na zachęcaniu osób do 
badań profilaktycznych; 

 zapewnienia dojazdu niezbędnego dla 
realizacji badania dla danej osoby z miejsca 
zamieszkania do miejsca wykonywania 
badania i z powrotem; 

 zapewnienia opieki nad osobą 
niesamodzielną, którą opiekuje się osoba 
objęta wsparciem w ramach projektu, 
w czasie korzystania ze wsparcia; 

 zakupu kolonoskopu (z uwzględnieniem 

Dostosowano do 
aktualnej wersji  
Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-
2020 z 8 grudnia 2016 r. 



 

opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach 
projektu, w czasie korzystania ze wsparcia; 

 zakupu kolonoskopu (z uwzględnieniem zapisów 
punktu 3.8 Regulaminu konkursu). 

zapisów punktu 3.8 Regulaminu konkursu). 

16. 68 

5.3.3  UWAGA! W przypadku zakupu środków trwałych 
Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania 
pięcioletniego okresu trwałości projektu. 

- Dodano punkt (zmianie 
uległa również dalsza 
numeracja punktów  
w rozdziale 5.3) 


