
 

 
 

 
  

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 81/19 

w dniu 1 sierpnia 2019 r. 
ul. Basztowa 22, Gabinet Marszałka WM 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia ZWM w dniu 18 czerwca 2019 r. 

  
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa 

Małopolskiego na 2019 rok w działach 010, 600, 750, 758, 851, 852, 853, 
855, 921. 
(Pkt ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:00 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

4. Podjęcie postanowienia o połączeniu i rozpoznaniu w ramach jednego 
postępowania administracyjnego dwóch spraw, znak: FE-I.3160.15.2019 
– Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 
(Pkt. 4-18 ref. P. Bogusława Strzelichowska - Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 
10:10 

 
5. Podjęcie postanowienia o połączeniu i rozpoznaniu w ramach jednego 

postępowania administracyjnego czterech spraw, znak: FE-
I.3160.10.2019 – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w 
Krakowie. 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 985/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-IZ.00-12-060/16 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach Regionalnego 



 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 657/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-
083/17 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.04.01-12-0073/19 pn. „Wymiana kotłów i pieców w Gminie 
Czernichów.” złożonego przez Gminę Czernichów, znajdującego się 
w wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1955/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 
poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 1250/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-
069/18, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1249/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-
070/18 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (RPO WM). 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1165/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-



 

020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 
Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1432/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 
wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.01.01-12-0432/17 pn. 
„Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z 
odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” złożonego przez Gminę 
Wieliczka znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych 
przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach trybu 
pozakonkursowego - Projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 

14. Informacja w sprawie przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPMP.03.01.02-12-0275/18, pn. „Budowa Strefy Aktywności 
Gospodarczej w miejscowości Skrzynka gmina Szczucin” złożonego 
przez Gminę Szczucin w ramach naboru nr RPMP.03.01.02-IZ.00-12-
051/18 Poddziałanie 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR w 
ramach RPO WM. 
 

15. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPMP.05.02.02-12-0509/17, pn. „Budowa instalacji 
stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji w technologii 
reaktorów betonowych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami 
w Brzeszczach” złożonego przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. w 
ramach naboru nr RPMP.05.02.02-IZ.00-12-030/17 Poddziałanie 5.2.2 
Gospodarka odpadami – SPR w ramach RPO WM. 
 

16. Informacja w sprawie ponownego przedłużenia terminu na złożenie 
dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPMP.11.01.02-12-0925/17, pn. „Pańska Góra - 
Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” 
złożonego przez Gminę Andrychów w ramach naboru nr 
RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych w ramach RPO WM. 
 

17. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu 
nr RPMP.04.05.02-12-0398/17 pn.: „Niskoemisyjny transport miejski 
w Limanowej”. 
 

18. Informacja dotycząca stanu realizacji projektów w ramach osi 
11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WM na lata 2014-2020 
(z wyłączeniem Działania 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy 
Małopolski). 



 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia formularza umowy o 

przyznaniu pomocy następcy prawnemu dotychczasowego 
beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części 
dotychczasowego beneficjenta albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego 
części dotychczasowego beneficjenta określającej warunki 
kontynuowania realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji 
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 
(Pkt ref. P. Roman Wcisło - Z-ca Dyr. Dep. FE) godz. 10:30 
 

20. Podjęcie uchwały w sprawie identyfikacji projektu pn. „SPIN – 
Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” 
planowanego  do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach 
Działania 1.3 Małopolskie Centra Innowacji typ B. regionalny program 
rozwijania centrów transferu wiedzy, Oś Priorytetowa 1. Gospodarka 
wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 
(Pkt. 20-22 ref. P. Magdalena Łasak-Strutyńska – Z-ca Dyr. Dep. ZPO) godz. 
10:35 
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 757/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-
2020. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Podręcznika Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 – wersja nr 6. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku w 
sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1,9,10 RPO WM 
2014-2020 z późn. zm. 
(Pkt. 23-25 ref. P. Rafał Solecki - Dyr. MCP w Krakowie) godz. 10:45 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego  z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie podjęcia 
decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPMP.10.01.04-12-0460/16 
pn. Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania dla 
którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach 10. Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działania 10.1 ROZWÓJ 
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura 
Edukacyjna – typ projektu A. koordynacja działań związanych z 
realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 



 

 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/18 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o 
dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w 
ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 
„Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 
„Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” z późn. zm. 
 

26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 210/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru RPMP.08.05.00-IP.02-12-
005/19 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie 
dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do 
lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz 
działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach 
i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 
przez dziennego opiekuna. 
(Pkt ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 
10:55 
 

27. Informacja w sprawie włączenia parkingu typu Parkuj i Jedź Gminy 
Miasto Zakopane do systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna. 
(Pkt. 27-32 ref. P. Robert Górecki – Z-ca Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11:00 
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Gminą Miasto Zakopane umowy w sprawie realizacji 
inwestycji w postaci budowy węzłów przesiadkowych/parkingów typu 
Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020, w powiazaniu z projektem „Małopolska Karta 
Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w 
Województwie Małopolskim – cz. II”. 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Klucze w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody oraz udzielenia 
upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – 
Pani Marty Maj do zawarcia umowy darowizny pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Żegocina w przedmiocie 
nieodpłatnego przekazania destruktu asfaltowego. 
 



 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia 
nr X/79/ZDW/18 z dnia 22 maja 2018 r. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Burmistrzem Gminy Stary Sącz oraz 
aneksu nr 1 do umowy partnerskiej nr X/80/ZDW/18 z dnia 22 maja 2018 
r. pomiędzy Województwem Małopolski a Gminą Stary Sącz w związku 
z realizacją zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych 
w województwie Małopolskim – Zadania nr 5 – VeloDunajec (VD) – 
odcinek 1 cz. 3 ( od m. Zabrzeż do m. Stary Sącz). 
 

32. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Żabno dotyczącej wspólnej 
realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa DW 973 Borusowa 
– Tarnów; odc. Tarnów - Żabno”. 
 

33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 405/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki 
na „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 
świadczenie nadzorów autorskich i innych usług wynikających z 
Umowy, dla zadania pod nazwą: „Budowa Centrum Muzyki”, w oparciu 
o  koncepcję urbanistyczno-architektoniczną wybraną przez sąd 
konkursowy w konkursie ogłoszonym przez Województwo Małopolskie 
oraz Gminę Miejską Kraków”. 
(Pkt. 33-34 ref. P. Anna Hamala – p. o. Z-ca Dyr. Dep. IS) godz. 11:15 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 619/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup taboru 
kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na 
potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020)”. 
 

35. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej pn. III Proszowickie Miodobranie 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 35-36 ref. P. Anna Glixelli – Dyr. Dep. RO) godz. 11:25 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
„Przyjazna Wolica” pn. Święto Plonów 2019 w Gminie Łapanów 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Przyjazna Wolica”, złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o  
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa 
Małopolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o 
przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 r. 



 

Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego w Krakowie, Tarnowie i 
Nowym Sączu. 
(Pkt ref. P. Tomasz Warchoł – Dyr. Dep. TK oraz Pan Marek Dworak – 
Dyrektor MORD Kraków, Pan Marek Pławiak – Dyrektor MORD Nowy 
Sącz, Pan Paweł Gurgul – Dyrektor MORD Tarnów) godz. 11:30 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA  ZWM 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Manufaktura Inicjatyw Twórczych pn. Sądeckie Dni Fotografii złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Monika Gubała – Dyr. Dep. KDP) godz. 11:40 
 

39. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Uczymy jak się uczyć – MIND MAPPING złożonego przez Fundację 
JMP – inspiracje w edukacji na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 39-40 ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 11:45 
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. MULTIKREATYWNE WARSZTATY LEGO W EDUKACJI złożonego 
przez Fundacja JMP – inspiracje w edukacji na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

41. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Akademii Małego 
Sportowca pn. ,,Aplikacja – czyli siatkówka w dziecięcym wydaniu’’ 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 41-46 ref. P. Sylwia Czeremuga – Z-ca Dyr. Dep. TS) godz. 11:55 
 

42. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Krakowskiego Klubu 
Szachistów pn. ,,Przygotowanie i wyjazd na Mistrzostwa Świata 
Juniorów w szachach’’ złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie. 
 

43. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Mosty 
Rozwoju pn. „Rajd Rowerowy im. mjr Henryka Sucharskiego z 
Gręboszowa na Westerplatte’’ złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

44. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Uczniowskiego Klubu 
Sportowego ,,Jasień’’ pn. ,,Wakacje na sportowo z pływaniem’’ złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 



 

45. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Miękini pn. ,,Bieganie po wulkanie, Disco granie 2019’’ 
złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

46. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Awizo 
Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego pn. 
,,Bieg z przeszkodami dla dzieci Commandosik’’ złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jeziorzanach pn. „Obóz szkoleniowy Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych” złożonej z pominięciem otwartego konkursu 
ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Karolina Laszczak – Dyr. Dep. SR) godz. 12:00 
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48. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania Porozumienia dotyczącego 
określenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a 
Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach przy organizacji 9. 
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w 
Katowicach. 
(Pkt ref. P. Joanna Domańska – Z-ca Dyr. Dep. SG) godz. 12:05 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 
 

 


