
UCHWAŁA NR 2807/2020 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia 
instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy 

Organicznej i nadania jej statutu 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1668) oraz § 6 Uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zwanymi dalej organizacjami), dotyczące projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu 
Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej 
Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej i nadania jej statutu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzone w formie przyjmowania uwag organizacji 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, dostarczonym 
w formie papierowej do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu albo w formie elektronicznej na adres: dk.sekretariat@umww.pl. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną od momentu opublikowania informacji 
o przeprowadzaniu konsultacji na publikatorach wymienionych w ust. 4 od 16 października 2020 r. do 
23 października 2020 r. włącznie. 

4. Publikacja informacji o przeprowadzaniu konsultacji, o których mowa w ust. 1, zamieszczona będzie 
w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW, na stronie internetowej Urzędu www.umww.pl    oraz na portalu 
„Wielkopolskie Wici” – www.wielkopolskiewici.pl. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr 2807/2020 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 15 października 2020 r. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) w art. 5 ust. 5 nakłada na Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
obowiązek konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 tej ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. określił 
szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 
działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Zgodnie z § 6 uchwały Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego 
w drodze uchwały określa przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji, sposób publikacji 
informacji o przeprowadzeniu konsultacji oraz inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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UCHWAŁA NR .................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzenia 
instytucji kultury pod nazwą Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy 

Organicznej i nadania jej statutu 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1668) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1.  

Z dniem 1 stycznia 2021 roku dokonuje się podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu 
Pałacowo-Parkowego, instytucji kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, wpisanej do rejestru instytucji kultury pod numerem 19, poprzez wyłączenie z tej instytucji 
wyodrębnionej jednostki, stanowiącej jej oddział – Muzeum w Winnej Górze – w celu utworzenia nowej 
instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie wyłączonej jednostki pod nazwą Pałac Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej, dla której organizatorem będzie 
samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

§ 2.  

1. Siedzibą Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej jest 
Winna Góra. 

2. Przedmiotem działalności Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy 
Organicznej jest upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa Generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego oraz twórców i kontynuatorów pracy organicznej. 

§ 3.  

Pałacowi Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej nadaje się statut, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4.  

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy nieodpłatnie przeniesie na rzecz Pałacu 
Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej, zgodnie z zasadami przyjętymi 
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351), z dniem 1 stycznia 2021 r. 
według stanu wykazanego w inwentaryzacji, która zostanie sporządzona na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

1) zobowiązania i wierzytelności związane z działalnością Muzeum w Winnej Górze, Oddziału Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego, 

2) wartości niematerialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego, związane z działalnością Muzeum 
w Winnej Górze, Oddziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 

Załączniki do uchwały Nr 2807/2020

Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 15 października 2020 r.

Załącznik Nr 1
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§ 5.  

Pracownicy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego zatrudnieni w Oddziale – 
Muzeum w Winnej Górze staną się z dniem 1 stycznia 2021 r. pracownikami Pałacu Generała Dąbrowskiego 
w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). 

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr .................... 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia .................... 2020 r. 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 stycznia 2020 roku podjął uchwałę nr XVI/288/20 
w sprawie zamiaru i przyczyn podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego. 
30 stycznia 2020 roku do publicznej wiadomości podana została informacja o zamiarze i przyczynach 
podziału Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego poprzez wyłączenie z tej 
instytucji wyodrębnionej jednostki, stanowiącej jej oddział – Muzeum w Winnej Górze – w celu utworzenia 
nowej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tej jednostki pod nazwą Pałac Generała 
Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej. 

Zespół pałacowo-parkowy w Winnej Górze zakupiony został przez Województwo Wielkopolskie w 2018 
roku. Obiekt wraz z wyposażeniem przekazano w administrowanie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – 
Zespołowi Pałacowo-Parkowego, a 24 stycznia 2019 roku wyodrębniono tę jednostkę jako oddział 
dobrzyckiego Muzeum, działający pod nazwą Muzeum w Winnej Górze. Muzeum to miało stać się 
miejscem upamiętniającym postać gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz upowszechniającym szeroko 
pojętą spuściznę intelektualną i polityczną po nim i jego epoce, a także innych wybitnych postaciach 
zaangażowanych w urzeczywistnianie różnych idei odzyskania utraconej przez Polskę niepodległości. 

Po kilku miesiącach funkcjonowania tej jednostki okazało się, że nie uda się osiągnąć stawianego przed 
nią celu w sytuacji, gdy Winna Góra będzie oddziałem Muzeum w Dobrzycy, a nie samodzielną instytucja 
kultury. Założenie to znalazło swoje potwierdzenie w pracach autorów koncepcji funkcjonowania pałacu 
w Winnej Górze, które były wynikiem ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą 
nr 698/2019 z 9 maja 2019 roku konkursu na koncepcję programowo-organizacyjną instytucji kultury 
działającej w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze. Konkurs ten miał pomóc wypracować model 
funkcjonowania tego miejsca. Autorzy przedłożonych prac zgodnie zakładali, że skuteczność działań 
w Winnej Górze zależy od jej niezależności instytucjonalnej. 

Jednocześnie w trakcie opracowywania wyników ww. konkursu wyłonił się zarys instytucji, której zakres 
tematyczny i formy działania znacznie wykraczają poza pierwotnie założony kształt muzeum. Formuła 
muzeum – ograniczająca organizacyjnie, skupiona na gromadzeniu, ochronie i konserwacji zbiorów – 
nie gwarantuje realizacji zakładanego celu. To z kolei prowadziło do wniosku, że nowa placówka powinna 
mieć charakter instytucji upowszechniającej, o charakterze centrum interpretacji historycznej. Jest to tym 
bardziej zasadne, że Muzeum w Winnej Górze nie posiada żadnych muzealiów. 

W wyniku prowadzenia dalszych prac nad nową instytucją, uwzględnione zostało także rozwiązanie, 
które pojawiło się w niektórych opracowaniach, będących efektem ogłoszonego przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego uchwałą nr 799/2019 z 30 maja 2019 roku konkursu na koncepcję Wielkopolskiego Szlaku 
Pracy Organicznej. Rozwiązanie to polega na dołączeniu do zadań jednostki w Winnej Górze prowadzenia 
centrum operacyjnego Szlaku Pracy Organicznej, którego zadaniem będzie zarówno stworzenie tego szlaku, 
jak i koordynacja jego funkcjonowania. Praca organiczna jako element dziedzictwa kulturowego regionu, 
mimo że jest utożsamiana z Wielkopolską, nie posiada miejsca, które zarządzane przez samorząd 
województwa, jako organizatora, w sposób całościowy zajmowałoby się tą tematyką. Budowanie szlaku 
kulturowego to zadanie, do którego realizacji najodpowiedniejszym instrumentem jest instytucja kultury, 
w szczególności, gdy należy to do jej zadań statutowych. Wówczas bowiem jednostka ta dysponuje stałą 
i wykwalifikowaną kadrą, ma stabilny budżet na zadania dotyczące szlaku, a odpowiedzialność za ich 
realizację nie jest rozproszona, co pozwala na stałą animację oraz rozwój szlaku. 

Ostatecznie zatem celem wyodrębnienia zespołu pałacowo-parkowego w Winnej Górze z Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy jest stworzenie nowoczesnej instytucji kultury, służącej interpretacji historii dążeń 
niepodległościowych, pokazanych w szerokim kontekście historycznym, począwszy od postaci gen. 
Dąbrowskiego, poprzez pozytywistyczny nurt budowania siły ekonomicznej polskiej społeczności 
w Wielkopolsce, a więc pracę organiczną, aż po Powstanie Wielkopolskie. Ekspozycja zajmująca przestrzeń 
pałacu w Winnej Górze ma mieć charakter narracyjny, a jednocześnie ma operować współczesnymi 
narzędziami komunikacji, uwzględniając w tym zakresie w szczególności potrzeby i oczekiwania 
młodzieży. Okolicznością sprzyjającą utworzeniu takiej ekspozycji są historyczne powiązania postaci 
mających stanowić oś narracyjną wystawy – gen. Jana Henryka Dąbrowskiego – właściciela majątku 
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w Winnej Górze, Dezyderego Chłapowskiego – adiutanta gen. Dąbrowskiego i prekursora pracy organicznej 
oraz Barbary Chłapowskiej, drugiej żony gen. Dąbrowskiego, a jednocześnie kuzynki Dezyderego 
Chłapowskiego. 

Oferta instytucji – zarówno ekspozycja stała, jak i organizowane wydarzenia edukacyjne 
i wystawiennicze – ma służyć umacnianiu tożsamości regionalnej Wielkopolan, pokazywać rozmaite 
podejścia do zagadnienia niepodległości i wolności oraz kształtować współczesne postawy patriotyczne. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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Załącznik do uchwały Nr  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia .................... 2020 r. 

STATUT PAŁACU GENERAŁA DĄBROWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE – CENTRUM SZLAKU 
PRACY ORGANICZNEJ 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.  

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej, zwany dalej 
„Instytucją”, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zwanej dalej 
„Ustawą”; 

2) niniejszego statutu; 

3) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2.  

1. Siedzibą Instytucji jest Winna Góra. 

2. Terenem działania Instytucji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. 

§ 3.  

1. Instytucja jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, dla której organizatorem 
jest samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

2. Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Instytucji sprawuje samorząd Województwa Wielkopolskiego 
poprzez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

3. Instytucja jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, pod numerem RIK-25. 

II.   ZAKRES DZIAŁALNOŚCI 

§ 4.  

1. Podstawowym celem działalności Instytucji jest: 

1) upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa Generała Jana Henryka Dąbrowskiego oraz 
twórców i kontynuatorów pracy organicznej; 

2) inspirowanie inicjatyw kulturalnych i obywatelskich; 

3) upowszechnianie wiedzy o polskiej dyplomacji; 

4) uczestnictwo w budowie tożsamości regionalnej Wielkopolan. 

2. Instytucja realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) prowadzenie ekspozycji stałej, poświęconej: 

a) Generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu, 

b) twórcom i kontynuatorom pracy organicznej, a także związanym z ideą pracy organicznej wartościom 
i zjawiskom; 

2) organizowanie wystaw czasowych; 

3) utworzenie i zarządzanie Szlakiem Pracy Organicznej; 
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4) opracowywanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu swojej działalności; 

5) organizowanie konferencji i seminariów poświęconych tematyce związanej z celami statutowymi; 

6) prowadzenie działalności edukacyjnej, a także tworzenie warunków dla edukacji obywatelskiej; 

7) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury; 

8) współpracę z Rządem RP, organami terenowymi administracji rządowej, samorządami, środowiskami 
lokalnymi, oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami zagranicznymi w zakresie realizacji celów 
statutowych Instytucji. 

III.   ORGANY ZARZĄDZAJĄCE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA 

§ 5.  

1. Organem zarządzającym Instytucją i reprezentującym ją na zewnątrz jest Dyrektor. 

2. Dyrektor Instytucji powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, na 
zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego. 

4. Dyrektor może ustanowić swoich pełnomocników oraz określić granice ich umocowania. 

5. Organizację wewnętrzną Instytucji określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie 
przewidzianym przepisami Ustawy. 

§ 6.  

1. Przy Instytucji może działać Rada Programowa, jako organ doradczy i opiniodawczy, której skład ustala 
Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

2. W skład Rady Programowej powoływani są w szczególności przedstawiciele środowisk 
upowszechniania kultury i historii, przy czym Zarząd Województwa Wielkopolskiego ma prawo wskazania 
jednego przedstawiciela jako członka Rady. 

3. Zasady i tryb działania oraz liczbę członków Rady Programowej określa regulamin nadany przez 
Dyrektora w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. 

IV.   MIENIE I FINANSE 

§ 7.  

1. Instytucja gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną 
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Instytucji jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora 
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

3. Dyrektor Instytucji składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym 
i finansowym. 

4. Instytucja przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta 
roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym. 

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego. 

6. Roczne sprawozdanie finansowe Instytucji, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu 
przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego. 

7. Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości 
mienia wydzielonego dla instytucji. 

8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiększa 
lub zmniejsza fundusz instytucji kultury. 
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§ 8.  

1. Instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. 

2. Źródłem finansowania działalności Instytucji są: 

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego; 

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

3) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez 
Organizatora w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, 
w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów. 

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. 

§ 9.  

1. Instytucja może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych 
w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych 
Instytucji. 

2. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie: 

1) reklamy i promocji; 

2) wytwórczym, usługowym i handlowym, związanym z działalnością podstawową; 

3) działalności wydawniczej; 

4) najmu i dzierżawy składników majątkowych; 

5) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych i edukacyjnych. 

3. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej mogą być wykorzystywane wyłącznie na 
realizację zadań statutowych. 

V.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10.  

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytucji dokonuje się na warunkach i w trybie przewidzianym 
w Ustawie. 

2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania. 
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Formularz konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału Muzeum 
Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Pałac 

Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze – Centrum Szlaku Pracy Organicznej i nadaniu jej statutu 
 

Nazwa podmiotu zgłaszającego 
propozycje 

Adres Nr telefonu Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i nazwisko 
osoby do kontaktu 

     

 

Lp. Numer paragrafu i punktu  
w projekcie uchwały 

Sugerowana zmiana  
(konkretny zapis paragrafu i punktu) 

Uzasadnienie 

1.   
 

  

2.   
 

  

3.   
 

  

4.     

5.   
 

  

Wypełniony formularz należy odesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2020 roku do Departamentu Kultury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań albo na adres poczty elektronicznej: 
dk.sekretariat@umww.pl. 

Załącznik Nr 2
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