Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników
naukowych i badawczo – technicznych instytutów badawczych oraz pracowników
naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października 2010 r.
Od 1 października 2010 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), zmianie
uległy zasady ustalania prawa i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, a także
świadczeń z tytułu choroby z ubezpieczenia wypadkowego pracownikom naukowym i
badawczo – technicznym instytutów badawczych oraz pracownikom naukowym Polskiej
Akademii Nauk.
I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych
1. Prawo do świadczeń
Od 1 października 2010 r. straciły moc przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r.
o jednostkach badawczo – rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 ze zm.). Z tym
dniem weszły w życie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. Nr 96, poz. 618).
Dotychczasowe przepisy ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych (art. 60)
odsyłały w zakresie wynagrodzenia za czas choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności
w pracy, do przepisów dotyczących pracowników naukowych w szkołach wyższych.
W związku z tym, z tytułu choroby, przebywania na urlopie macierzyńskim albo konieczności
sprawowania opieki, pracownik naukowy oraz badawczo – techniczny jednostki badawczorozwojowej otrzymywał bieżące wynagrodzenie i na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512) albo art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322), nie miał prawa do świadczeń w razie
choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego.
W ustawie o instytutach badawczych nie ma uregulowań gwarantujących
zachowywanie przez tych pracowników prawa do wynagrodzenia za okres usprawiedliwionej
nieobecności w pracy. Oznacza to, że od 1 października 2010 r. do pracowników naukowych
i badawczo – technicznych instytutów badawczych mają zastosowanie przepisy art. 92
Kodeksu pracy, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy z dnia 30
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
Ustawa Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, nie zawiera
przepisów przejściowych dotyczących świadczeń za okresy niezdolności do pracy
pracowników naukowych i badawczo – technicznych jednostek badawczo – rozwojowych.
W związku z tym, do okresu 33 lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy z powodu
choroby, po upływie którego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, należy w 2010 r.
wliczyć okresy niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, za które pracownik
zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo –
rozwojowych za okres przed 1 października 2010 r.
Przykład 1:
Pracownik naukowy instytutu badawczego ur. w 1978 r. był niezdolny do pracy z powodu
choroby w okresach: od 23 lutego do 15 marca 2010 r. (21 dni), od 5 do 18 maja 2010 r. (14
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dni) i od 7 do 19 lipca 2010 r. (13 dni). Łącznie pracownik był niezdolny do pracy z powodu
choroby przez okres 48 dni. Za te okresy zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie
art. 60 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych. Pracownik ponownie stał się
niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 12 października 2010 r. i niezdolność do pracy
trwała do 28 października 2010 r. Za okres tej niezdolności do pracy pracownik ma prawo do
zasiłku chorobowego.
Przykład 2:
Pracownik naukowy instytutu badawczego ur. w 1976 r. był niezdolny do pracy z powodu
choroby w okresie od 9 do 18 czerwca 2010 r. (10 dni). Za okres tej niezdolności do pracy
zachowywał prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo rozwojowych. Ponownie pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w dniu 25
września 2010 r. i niezdolność trwała do 29 października 2010 r. Pracownik ma prawo do:
1) wynagrodzenia wypłacanego na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo rozwojowych – za okres od 25 do 30 września 2010 r. (6 dni),
2) wynagrodzenia wypłacanego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy – za okres od 1 do 17
października 2010 r. (17 dni),
3) zasiłku chorobowego – za okres od 18 do 29 października 2010 r.
Do okresu zasiłkowego, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.,
wliczone zostaną także okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, za które pracownik
otrzymał wynagrodzenie.
Pracownikowi, który przed 1 października 2010 r. otrzymał wynagrodzenie na
podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych za okres niezdolności do
pracy z powodu choroby dłuższy niż 182 dni (270 dni), od 1 października 2010 r. nie
przysługuje ani wynagrodzenie za czas choroby, ani zasiłek chorobowy. Pracownik może
ubiegać się o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, o ile nie upłynął okres, na który
świadczenie może być przyznane.
Również w odniesieniu do pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
przysługujących tym pracownikom, ma zastosowanie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca
1999 r. A zatem, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy
przysługują jedynie do wyczerpania odpowiednich okresów przewidzianych przepisami
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., z uwzględnieniem okresów, za które wypłacono
pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby,
macierzyństwa lub sprawowania opieki, finansowane przez pracodawcę na podstawie art. 60
ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych.
Przykład 3:
Pracownikowi naukowemu instytutu badawczego wypłacono wynagrodzenie z tytułu
niezdolności do pracy z powodu choroby za okres od 10 marca do 30 września 2010 r. (205
dni). Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.
Świadczenie rehabilitacyjne zostało mu przyznane na okres 3 miesięcy. Okres ten powinien
być liczony od następnego dnia po wyczerpaniu ustawowego okresu zasiłkowego, tj. od 8
września 2010 r. Okres wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu
choroby przypadający po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego (od 8 do 30 września
2010 r.) podlega wliczeniu do okresu, na który świadczenie rehabilitacyjne zostało przyznane.
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi za okres od 1 października 2010 r. do
6 grudnia 2010 r.
Przykład 4:
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Pracownica naukowa instytutu badawczego była niezdolna do pracy z powodu choroby
w okresie od 1 marca 2009 r. Za okres od 1 marca 2009 r. do 30 września 2010 r. (579 dni)
otrzymała wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo rozwojowych. Pracownica wystąpiła z wnioskiem o świadczenie rehabilitacyjne.
W związku z tym, że okres wypłaconego pracownicy wynagrodzenia za czas niezdolności do
pracy z powodu choroby (579 dni) przekroczył maksymalny okres, przez który mogą
przysługiwać świadczenia z tytułu choroby, tj. 542 dni (182 dni + 360 dni), pracownica nie
ma prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.
Przykład 5:
Pracownica naukowa instytutu badawczego urodziła dziecko 23 lipca 2010 r. Z tego tytułu za
okres urlopu macierzyńskiego od 23 lipca do 30 września 2010 r. (70 dni) zachowywała
prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo rozwojowych. Za okres od 1 października do 9 grudnia 2010 r. pracownica ma prawo do
zasiłku macierzyńskiego do wykorzystania pełnego przysługującego jej urlopu
macierzyńskiego (140 dni).
2. Podstawa wymiaru zasiłków
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. podstawę wymiaru
świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom naukowym
i badawczo – technicznym instytutów badawczych za okres po 30 września 2010 r. stanowi
przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym powstała niezdolność do pracy, uprawniająca do zasiłku przysługującego za okres
po 30 września 2010 r.
Przykład 6:
Pracownik naukowy instytutu badawczego jest niezdolny do pracy od 12 czerwca do 30
listopada 2010 r. Otrzymał wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo - rozwojowych za okres od 12 czerwca do 30 września 2010 r. Za okres od 1
października do 30 listopada 2010 r. pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego.
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie
wypłacone pracownikowi za okres od czerwca 2009 r. do maja 2010 r.
Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo – rozwojowych za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za okres przed
1 października 2010 r. nie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków, ponieważ nie
stanowi ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zatem, okres
niezdolności do pracy z powodu choroby, za który pracownik otrzymał to wynagrodzenie
powinien być traktowany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków jako okres
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Natomiast wynagrodzenie wypłacone na podstawie
art. 60 tej ustawy za okres nieobecności w pracy z powodu macierzyństwa lub konieczności
sprawowania opieki, stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
powinno być traktowane tak jak wynagrodzenie za okres świadczenia pracy, a dni
nieobecności usprawiedliwionej z tego tytułu, powinny być traktowane na równi z dniami, w
których pracownik świadczył pracę.
Przykład 7:
Pracownica naukowa instytutu badawczego jest niezdolna do pracy z powodu choroby od 18
października do 10 listopada 2010 r. Podstawę wymiaru przysługującego pracownicy zasiłku
chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października 2009 r.
do września 2010 r. W okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku pracownica
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była nieobecna w pracy z powodu:
– konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat od 8 do 31
marca 2010 r.,
– choroby od 26 kwietnia do 20 czerwca 2010 r.
i za okresy te otrzymała wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo - rozwojowych.
W marcu 2010 r. pracownica przepracowała 5 dni, a była zobowiązana przepracować 23 dni
robocze, w kwietniu 2010 r. przepracowała 16 dni, była zobowiązana przepracować 21 dni
roboczych, natomiast w czerwcu 2010 r. przepracowała 8 dni, a była zobowiązana
przepracować 20 dni roboczych.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się:
– wynagrodzenia pracownicy za maj, w którym pracownica przez cały miesiąc była
nieobecna w pracy z powodu choroby i w związku z tym nie otrzymała wynagrodzenia
stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz
– wynagrodzenia za czerwiec, w którym pracownica z powodu choroby przepracowała
mniej niż połowę obowiązującego ją czasu pracy (wynagrodzenie stanowiące
podstawę wymiaru składek otrzymała za 8 dni roboczych).
Uwzględnia się natomiast:
– wynagrodzenie pracownicy za marzec 2010 r., bez uzupełniania, gdyż pracownica
otrzymała wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne za wszystkie dni w tym miesiącu,
– wynagrodzenie za kwiecień 2010 r., gdyż pracownica wykonywała w tym miesiącu
pracę, otrzymując wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne, przez co najmniej połowę obowiązującego ją w tym
miesiącu czasu pracy (16 z obowiązujących ją 21 dni roboczych), wynagrodzenie za
kwiecień 2010 r. podlega uzupełnieniu.
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawę wymiaru
świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, która dla
celów obliczenia podstawy wymiaru świadczenia podlega waloryzacji.
Przykład 8:
Pracownik naukowy instytutu badawczego jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu
choroby od 21 kwietnia 2010 r. Za okres od 21 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r. (163
dni) otrzymał wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo rozwojowych. Za okres od 1 października 2010 r. do 19 października 2010 r. pracownik ma
prawo do zasiłku chorobowego. Pracownik wystąpił o przyznanie świadczenia
rehabilitacyjnego i świadczenie to zostało mu przyznane na okres 6 miesięcy. Podstawę
wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego od 20 października 2010 r. stanowi
zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, tj. przeciętne miesięczne
wynagrodzenie za okres od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r. W związku z tym, że wskaźnik
waloryzacji obowiązujący w czwartym kwartale 2010 r. nie przewyższa 100%, podstawa
wymiaru zasiłku chorobowego nie ulega podwyższeniu.
W przypadku, gdy pracownikowi, który przed 1 października 2010 r. otrzymał
wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo – rozwojowych za okres
niezdolności do pracy z powodu choroby dłuższy niż 182 dni albo odpowiednio 270 dni,

5
zostanie przyznane świadczenie rehabilitacyjne, podstawę wymiaru świadczenia
rehabilitacyjnego przysługującego za okres od 1 października 2010 r. stanowi przeciętne
miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień, od
którego liczony jest okres świadczenia rehabilitacyjnego (następny dzień po wykorzystaniu
182 lub 270 dni okresu zasiłkowego), bez waloryzacji.
Przykład 9:
Pracownik naukowy instytutu badawczego był niezdolny do pracy z powodu choroby
w okresie od 1 marca 2010 r. Za okres od 1 marca 2010 r. do 30 września 2010 r. (214 dni)
otrzymał wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo rozwojowych. Pracownikowi zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 4
miesięcy. Okres ten powinien być liczony od następnego dnia po wyczerpaniu okresu
zasiłkowego, tj. od 30 sierpnia 2010 r. Okres wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do
pracy z powodu choroby po wykorzystaniu 182 dni okresu zasiłkowego (od 30 sierpnia do 30
września 2010 r.) podlega wliczeniu do okresu, na który świadczenie rehabilitacyjne zostało
przyznane. Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego od
1 października 2010 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od sierpnia
2009 r. do lipca 2010 r. Przy ustalaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia
za okres od marca do lipca 2010 r., gdyż w miesiącach tych pracownik był nieobecny w pracy
z powodu choroby i w związku z tym nie otrzymał wynagrodzenia stanowiącego podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., podstawy wymiaru zasiłku nie
oblicza się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków, zarówno tego samego
rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące
kalendarzowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom
naukowym i badawczo – technicznym instytutów badawczych za okres po 30 września
2010 r., którzy byli wcześniej niezdolni do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub
sprawowania opieki, przepis art. 43 ustawy nie ma zastosowania. Wynika to z faktu, że za
okres niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub sprawowania opieki, za
który pracownicy ci otrzymali wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo – rozwojowych, nie przysługiwało im prawo do zasiłku, wiec podstawa wymiaru
zasiłku nie była ustalana.
Przykład 10:
Pracownica naukowa instytutu badawczego otrzymała wynagrodzenie na podstawie art. 60
ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych za okres niezdolności do pracy z powodu
choroby od 1 lipca do 15 września 2010 r.. W związku z urodzeniem dziecka, pracodawca
udzielił jej urlopu macierzyńskiego na okres od 16 września 2010 r. do 2 lutego 2011 r. Za
okres od 16 do 30 września 2010 r. pracownica otrzymała wynagrodzenie na podstawie art.
60 ustawy o jednostkach badawczo - rozwojowych. Od 1 października 2010 r. pracownicy
przysługuje zasiłek macierzyński.
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres od 1 października
2010 r. stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających urodzenie dziecka, czyli za okres od września 2009 r. do
sierpnia 2010 r. Wynagrodzenia wypłaconego za lipiec i sierpień 2010 r. nie uwzględnia się
w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego, gdyż w miesiącach tych pracownica była
nieobecna w pracy z powodu choroby i w związku z tym nie otrzymała wynagrodzenia
stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Przykład 11:
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Pracownik naukowy instytutu badawczego w okresie od 20 września 2010 r. do 3
października 2010 r. sprawował opiekę nad chorą żoną. Za okres od 20 do 30 września
2010 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach
badawczo - rozwojowych. Za okres od 1 do 3 października 2010 r. pracownikowi przysługuje
zasiłek opiekuńczy. Za okres od 1 do 18 czerwca 2010 r. i od 23 do 19 września 2010 r.
pracownik otrzymał wynagrodzenie na podstawie art. 60 ustawy o jednostkach badawczo rozwojowych za czas nieobecności w pracy z powodu choroby.
Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie
wypłacone za okres od września 2009 r. do sierpnia 2010 r.
W okresie, z którego ustalana jest podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego pracownik w
związku z nieobecnością z powodu choroby:
– w czerwcu 2010 r. przepracował 8 dni, a był zobowiązany przepracować 20 dni
roboczych,
– w sierpniu 2010 r. przepracował 15 dni, a był zobowiązany przepracować 22 dni
robocze.
Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego:
– nie uwzględnia się wynagrodzenia pracownika za czerwiec 2010 r., gdyż pracownik z
powodu choroby pracował w nim, uzyskując wynagrodzenie stanowiące podstawę
wymiaru składek, przez mniej niż połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu
pracy,
– przyjmuje się, po uzupełnieniu, wynagrodzenie za sierpień 2010 r., gdyż pracownik
przepracował w tym miesiącu, otrzymując wynagrodzenie stanowiące podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, co najmniej połowę obowiązującego go
czasu pracy (15 z obowiązujących go 22 dni roboczych).
Pracownik ten wykorzystał pełny czternastodniowy okres wypłaty zasiłku opiekuńczego
przysługującego z tytułu sprawowania opieki nad innymi chorymi członkami rodziny
w 2010 r., gdyż do okresu tego wlicza się okres sprawowania opieki od 20 do 30 września
2010 r. (11 dni), za który pracownik otrzymał wynagrodzenie, na podstawie art. 60 ustawy
o jednostkach badawczo - rozwojowych.
II. Pracownicy naukowi PAN
Od 1 października 2010 r. straciły moc przepisy ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 ze zm.). Z tym dniem weszły w życie
przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.
619).
Pracownik naukowy PAN, na podstawie art. 82 ust. 1 i 1a obowiązującej do 30
września 2010 r. ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r., zachowywał prawo do pełnego
wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Za czas niezdolności do
pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną pracownik naukowy
zachowywał prawo do wynagrodzenia obliczanego na zasadach przewidzianych w art. 92
Kodeksu pracy. Przepisy obowiązującej od 1 października 2010 r. ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk takich uregulowań nie zawierają.
A zatem zgodnie z ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, do
pracowników naukowych PAN w zakresie prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy
z powodu choroby, konieczności sprawowania opieki i macierzyństwa mają zastosowanie
ogólne zasady wynikające z art. 92 Kodeksu pracy, powołanej ustawy z dnia 25 czerwca
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1999 r. oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r.
Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące system nauki, świadczenia przysługujące pracownikom naukowym PAN za okres
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, niezdolności do pracy wskutek choroby lub
odosobnienia spowodowanego chorobą zakaźną, rozpoczęty przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o Polskiej Akademii Nauk, są rozliczane do czasu ich
zakończenia zgodnie z przepisami dotychczas obowiązującymi.
Zasady stosowania przepisu przejściowego są przedmiotem uzgodnień z
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyjaśnienia w tym zakresie zostaną
zamieszczone po zakończeniu uzgodnień.

