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TYGODNIK EUROPEJSKI
(13 lipca 2020)

W minionym tygodniu
W ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim
Najważniejszym wydarzeniem minionego tygodnia w PE była sesja plenarna.

Jej

najważniejsze wyniki to:
Niemiecka prezydencja
Eurodeputowani
omówili
w
środę
cele
i
strategię
prezydencji
w
Radzie
z
kanclerz
Niemiec
Angelą
przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

niemieckiej
Merkel
i

Więcej tutaj
Budżet UE i plan odbudowy
Podczas środowej debaty, posłowie ostrzegali przed ignorowaniem
Parlamentu w negocjacjach o kolejnym wieloletnim budżecie UE i
pakiecie
naprawczym.
Podkreślili
potrzebę
posiadania
przez
UE
własnych
zasobów.
Podczas
debaty,
dotychczasowy
przebieg
negocjacji,
w
tym
podczas
szczytu
19
czerwca,
przedstawił
posłom
Przewodniczący
Rady
Europejskiej Charles Michel. Przewodniczący Michel wskazał, że pomimo
znacznych różnic stanowisk pomiędzy krajami i grupami państw, pojawia
się szans na konsensus w następujących kwestiach:
• debata łączna nad nowym wieloletnim budżetem (wieloletnie ramy
finansowe na lata 2021-2027) oraz funduszem odbudowy;
• kryzys bez precedensu, wymaga bezprecedensowej odpowiedzi;
• debata o wsparciu powinna skupić się na najbardziej dotkniętych
pandemią regionach i sektorach.
Więcej tutaj
Polityka zdrowia publicznego
UE powinna odgrywać większą rolę w poprawie zdrowia publicznego
,
aby
móc
stawiać
czoła
sytuacjom
kryzysowym,
takim
jak
pandemia
koronawirusa,
stwierdzili
posłowie
w
rezolucji
przyjętej w piątek. Dyskutowali na ten temat podczas debaty z
Komisarz ds. Zdrowia Stellą Kyriakides i Radą w środę.
Więcej tutaj
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Parlament chce europejskiej unii ochrony zdrowia
W Europie konieczny jest – zdaniem posłów - przystępny cenowo dostęp
do wszystkich do szczepionek i zabiegów przeciw COVID-19. Niezbędne
jest przetestowanie działania systemów ochrony zdrowia w warunkach
skrajnych oraz stworzenie unijnego mechanizmu reagowania w dziedzinie
zdrowia w celu zapobiegania przyszłym pandemiom.
COVID-19 uwypuklił potrzebę nadania UE bardziej znaczącej roli w
dziedzinie zdrowia, stwierdzili posłowie w rezolucji na temat
przyszłej strategii UE w zakresie zdrowia publicznego.
W
rezolucji
przyjętej
w
piątek,
526
głosami
do
105, przy 50 wstrzymujących się od głosu, Parlament Europejski
przedstawił zasady przyszłej strategii UE w zakresie zdrowia
publicznego post COVID-19
Posłowie wzywają do wyciągnięcia wniosków z kryzysu wywołanego
koronawirusem oraz do zacieśnienia współpracy w dziedzinie zdrowia, w
celu stworzenia europejskiej unii ochrony zdrowia. Współpraca powinna
polegać
na
stworzeniu
wspólnych
minimalnych
standardów
opieki
zdrowotnej wysokiej jakości, w oparciu o pilnie potrzebne testy
warunków
skrajnych
w
systemach
opieki
zdrowotnej
w
celu
zidentyfikowania słabych punktów oraz sprawdzenia, czy są one
przygotowane na ewentualny ponowny wzrost zachorowań na COVID-19.
W rezolucji, posłowie wzywają do szybkiego utworzenia europejskiego
mechanizmu
reagowania
w
dziedzinie
zdrowia,
który
odpowiadałby
na
wszystkie
rodzaje
kryzysów
zdrowotnych,
wzmocnił
koordynację
operacyjną
na
szczeblu
UE,
a
także
umożliwił
monitorowanie,
tworzenie
i
uruchamianie
strategicznej
rezerwy
leków
i
sprzętu
medycznego.
Powstająca
strategia farmaceutyczna dla Europy musi zawierać instrumenty, które
pozwalają na natychmiastowy dostęp w UE do niezbędnych leków.
Dywersyfikacja łańcucha dostaw powinna
dostęp do leków, po przystępnych cenach.

zagwarantować

nieprzerwany

Więcej tutaj
Reforma sektora transportu drogowego
W
środę
Parlament
przegłosował
zaktualizowane
przepisy
dot.
transportu drogowego, aby poprawić warunki pracy kierowców i
powstrzymać zakłócenia konkurencji w transporcie drogowym, w tym
przepisy dot. pracowników delegowanych w tym sektorze,
Więcej tutaj
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Pranie pieniędzy
Posłowie debatowali nad planem działania Komisji Europejskiej
dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu, obejmującym środki, które należy podjąć w ciągu
najbliższych 12 miesięcy. W rezolucji przyjętej w piątek, posłowie do
PE zwrócili uwagę na obszary, które wciąż wymagają poprawy, takie jak
identyfikacja krajów wysokiego ryzyka oraz firm przykrywek w UE.
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Posłowie poparli zwiększenie budżetu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (YEI) do 145 mln euro na 2020 r. YEI finansuje praktyki
zawodowe, staże, pośrednictwo pracy i edukację dla młodych ludzi w
regionach o wysokim bezrobociu wśród młodzieży.
Wytyczne dot. finansowania projektów energetycznych i magazynowania
energii
W
piątek,
Parlament
wezwał
do
zmiany
wytycznych
dotyczących
finansowania
transgranicznych,
transeuropejskich
projektów
infrastruktury
energetycznej
w
celu dostosowania ich do polityki klimatycznej UE.
Posłowie
zaapelowali
również
o
więcej
rozwiązań
w
zakresie
magazynowania energii, aby zwiększyć udział odnawialnych źródeł
energii w koszyku energetycznym UE. Możliwość lepszego przechowywanie
energii jest kluczem do jej nieprzerwanych dostaw, bo wiatr i słońce
nie zapewniają stałego zaopatrzenia. Posłowie proponują możliwości
rozwoju technologii wodoru i baterii.
Decentralizacja przechowywania energii – popularyzowanie baterii
domowych i akumulatorów: energia z odnawialnych źródeł to coraz
większa
część
europejskiego
koszyka
energetycznego,
posłowie
proponują efektywniejsze magazynowanie jej, np. w postaci wodoru lub
w bateriach domowych.
W sprawozdaniu przyjętym w piątek stosunkiem głosów 556 do 22
(110
głosów
wstrzymujących
się)
posłowie
przedstawili
projekt
strategii magazynowania energii. Strategia ta odegra kluczową rolę w
osiąganiu celów porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu.
Sprawozdawczyni
Claudia
Gamon
(Renew
Europe,
AT)
powiedziała:
„Przechowywanie energii ma ogromne znaczenie dla przejścia na
gospodarkę bezemisyjną opartą na odnawialnych źródłach energii.
Ponieważ nie zawsze możemy uzyskać potrzebne nam ilości energii
elektrycznej z wiatru i słońca, musimy móc ją przechowywać. Poza
znanymi już, sprawdzonymi technologiami takimi jak elektrownie
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szczytowo-pompowe, istnieje kilka innych, które będą miały duże
znaczenie w przyszłości. Są to nowe technologie produkcji baterii i
akumulatorów, magazynowanie termiczne oraz zielony wodór. Muszą one
uzyskać dostęp do rynku, aby obywatelom Europy można było zapewnić
stałą podaż energii”.
Więcej tutaj
Wsparcie syryjskich uchodźców w krajach sąsiednich: w piątek
Parlament zatwierdził 585 milionów euro wsparcia dla uchodźców
syryjskich w krajach sąsiednich.
Wenezuela:
sytuacja
humanitarna
w
Wenezueli
skłoniła
miliony
ludzi
do
opuszczenia
kraju
w
ciągu
ostatnich
kilku
lat,
powodując kryzys migracyjny w regionie. W czwartek Parlament wezwał
do pilnego przywrócenia demokracji i praworządności w tym kraju.
Wytyczne
dot.
zatrudnienia:
w
piątek,
eurodeputowani
przyjęli
rezolucję wzywającą do podjęcia radykalnych środków aby zapobiec
masowej utracie miejsc pracy i głębokiej recesji. Parlament wezwał
Komisję Europejską do zmiany wytycznych UE dot. polityki zatrudnienia
w obliczu konsekwencji pandemii i dla lepszego przygotowania się na
przyszłe kryzysy.
Strategia
chemiczna
na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju:
w
przyjętej w piątek rezolucji, posłowie wezwali KE do wzmożenia działań
przeciwko niebezpiecznym chemikaliom i nalegali na więcej środków
regulacyjnych dla odpowiedniej ochrony wrażliwych osób, takich jak
dzieci, kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby starsze.
Wybrano posłów do nowych komisji PE
Członkowie nowych komisji są wybierani przez grupy polityczne, które
informują Przewodniczącego Parlamentu o swojej decyzji. Każdej grupie
politycznej przyznaje się pewną liczbę miejsc proporcjonalnie do
liczby posłów, których reprezentuje w całym PE. Przewodniczący i
wiceprzewodniczący każdej z komisji zostaną wybrani na posiedzeniach
inauguracyjnych we wrześniu.
Podczas czerwcowej sesji plenarnej Parlament powołał podkomisję ds.
podatków, trzy specjalne komisje - jedną ds. raka, kolejną ds.
sztucznej inteligencji i trzecią ds. obcych ingerencji oraz komisję
śledczą ds. transportu zwierząt.
Każda komisja specjalna liczyć będzie 33 członków, natomiast w skład
komisji śledczej wejdzie 30 posłów.
Więcej: tutaj
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W zeszłym tygodniu w Komisji Europejskiej (wybrane działania)
Liderzy UE uzgodnili harmonogram i zasady negocjacji budżetowych
Przewodniczący czterech instytucji unijnych spotkali się 8 lipca w
celu uzgodnienia zasad i harmonogramu kluczowej fazy negocjacji w
sprawie nowych wieloletnich ram i finansowych i funduszu odbudowy.
W spotkaniu zorganizowanym przez Przewodniczącą KE, Ursulę von der
Leyen, udział wzięli Przewodniczący PE, David Sassoli, Przewodniczący
Rady Europejskiej, Charles Michel oraz – reprezentująca Radę Unii
Europejskiej z ramienia prezydencji - Kanclerz Niemiec Angela Merkel.
Liderzy
instytucji
unijnych
przeanalizowali
prognozy
gospodarcze na najbliższe miesiące, wskazujące na poważną recesję,
która
będzie
miała
głębokie
skutki
społecznej
w
całej
UE.
Stwierdzono, że w świetle tej sytuacji konieczne jest jak najszybsze
osiągnięcie
porozumienia
w
sprawie
nowych
wieloletnich
ram
finansowych, jak i funduszu odbudowy, w ścisłej koordynacji między
instytucjami UE, a także szybka ratyfikacja przez kraje członkowskie.
Omówiono
także
harmonogram
nadchodzących
negocjacji,
zaś
Przewodniczący RE zrelacjonował przebieg bilateralnych rozmów w
sprawie nowych funduszy UE z przywódcami krajów członkowskich,
poprzedzających szczyt Rady Europejskiej 17 i 18 lipca 2020.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że niezbędne jest osiągnięcia
porozumienia przez szefów państw i rządów podczas nadchodzącego
szczytu,
aby
uruchomić
dalszej
działania
i
negocjacje
międzyinstytucjonalne.
Przewodniczący Sassoli przedstawił także stanowisko PE i
jakie spełniać musi nowy budżet, aby znalazł poparcie w PE.

warunki,

W Radzie UE i Radzie Europejskiej
8 lipca Przewodniczący RE przedstawił posłom dotychczasowy przebieg
negocjacji nad nowymi wieloletnimi funduszami UE, w tym debat
podczas szczytu 19 czerwca. Jak wiemy, przyjęcie nowego budżetu UE na
lata 2021-2027 oraz funduszu odbudowy jest aktualnie największym
wyzwaniem stojącym przed UE w najbliższych tygodniach.
Jak wiemy, zarówno sam pakiet odbudowy, jak i zmodyfikowany przez
Komisję projekt nowego wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027
budzi kontrowersje w różnych krajach UE, ścierają się bowiem poglądy
krajów „oszczędnych”, jak i „przyjaciół spójności”, w tym Polski.
Przedmiotem
sporów
są
nie
tylko
wysokość
alokacji
dla
poszczególnych krajów (w tym także zależność między wysokością
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wsparcia
a
głębokością
kryzysu
post-koronawirusowego,
bądź
wiązanie środków z zasadami praworządności), ale także kwestia, w
jakim stopniu fundusz odbudowy winien opierać się na pożyczkach, a w
jakim na dotacjach.
9 lipca 2020 spotkał się Komitet Wojskowy UE – w składzie
szefów sztabów generalnych. Posiedzeniu przewodniczył generał Claudio
Graziano.
Szefowie
sztabów
generalnych
wysłuchali
wystąpienia
wysokiego
przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
Josepa Borrella. Rozmawiali także o unijnych operacjach wojskowych i
misjach szkoleniowych.
Wysłuchali też najnowszych informacji o pracach nad dokumentem
strategicznym (Strategic Compass), a także o ewolucji struktury Sztabu
Wojskowego UE oraz Komórki Planowania i Prowadzenia Operacji
Wojskowych.
Szefowie sztabów generalnych omówili stan współpracy UE–NATO, w tym
dotychczasowe wnioski z kryzysu związanego z Covid-19. Na koniec
szefowie
sztabów
generalnych
zapoznali
się
z
informacjami
o
przepływach migracyjnych i dyskutowali na temat kwestii związanych z
bezpieczeństwem.
10 lipca odbyła się wideokonferencja ministrów gospodarki i finansów
W kwestii wpływu COVID-19 na gospodarkę, ministrowie wymienili poglądy
w
sprawie
dotychczasowych
działań
zapobiegających
kryzysowi
spowodowanemu przez pandemię. Aktualną ocenę sytuacji przedstawili
przedstawiciele
Komisji
Europejskiej
i
Europejskiego
Banku
Centralnego.
Ministrowie omówili wdrażanie trzech instrumentów bezpieczeństwa: ESM
(mechanizm wsparcia kryzysowego dla krajów członkowskich), instrument
tymczasowego wsparcia na rzecz zapobiegania ryzyku bezrobocia (SURE),
paneuropejski fundusz gwarancji wsparcia dla biznesu w postaci
gwarancji kredytowych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Unia rynków kapitałowych
Ministrowie omawiali perspektywę dalszych postępów w budowie URK, w
szczególności w świetle walki z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii
i konsekwencji Brexitu. URK jest jednym z priorytetów prezydencji
niemieckiej, ponieważ rynki kapitałowe odegrać powinny kluczową rolę z
odbudowie
gospodarki
po
pandemii,
oferując
dodatkowe
źródła
finansowania oraz wsparcie dla budowy zielonej gospodarki.
Raporty dot. spójności
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Ministrowie
omówili
zawartość
raportów
w
sprawie
spójności,
opublikowanych
przez
Komisję
Europejską
oraz
Europejski
Bank
Centralny 10 czerwca 2020. Omawiano w nich spełnienie warunków
przystąpienia do strefy euro przez 7 krajów (w tym Polskę), w
oparciu
o
kryteria
konwergencji
obejmujące:
stabilność
cen,
stabilność
finansów
publicznych,
stabilność
kursów
wymiany
i
spójność
w
zakresie
długoterminowych
stóp
procentowych.
Oceniano także zbieżność krajowych przepisów z zasadami Unii
Gospodarczej i Walutowej. Wnioski wskazują, że żaden z 7 krajów nie
spełnia wszystkich formalnych kryteriów przystąpienia do strefy euro.
Informacje prezydencji
Prezydencja
niemiecka
omówiła
swoje
priorytety
w
dziedzinie
gospodarki i finansów, a tym kwestie odbudowy, wzmocnienia i
modernizacji UE po pandemii, wzmocnienie unii bankowej i rynków
kapitałowych,
promocja
cyfryzacji,
zwalczanie
prania
brudnych
pieniędzy i finansowania terroryzmu. Prezydencja poinformowała także
ministrów o stanie przygotować do nadchodzącego szczytu finansowego
grupy G20.
W tym tygodniu w PE
Ten tydzień w PE to zwłaszcza posiedzenia komisji parlamentarnych.
W poniedziałek obradować będą:
• Komisja Spraw Zagranicznych (w programie m.in. prezentacja
priorytetów prezydencji niemieckiej przez Ministra Spraw Zagranicznych
Niemiec, Heiko Maasa;
• Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności (m.in. debata w sprawie przepisów o emisjach generowanych
przez samochody osobowe i małe auto dostawcze);
• Komisja ds. Transportu i Turystyki (m.in. prezentacja priorytetów
prezydencji);
• Komisja ds. Edukacji i Kultury (w programie m.in. „zielony”
Erasmus+, Kreatywna Europa oraz Europejski Korpus Solidarności;
• Komisja Prawna (w programie m.in. ustanowienie Europejskiego
Mechanizmu Demokracji, Rządów Prawa i Podstawowych Wolności –
rozpatrzenie projektu opinii);
• Komisja ds. Wolności Obywatelskich, Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (w programie m.in. przegląd raportu o dwóch latach
funkcjonowania RODO);
• Komisja ds. Kobiet i Równości Płci.
We wtorek odbędą się posiedzenia:
• Komisji Spraw Zagranicznych/Podkomisja ds. Bezpieczeństwa i Obrony;
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• Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności;
• Komisja ds. Transportu i Turystyki;
• Komisja ds. Prawnych i Komisja ds. Konstytucyjnych (sprawa
orzeczenia niemieckiego Trybunalsku Konstytucyjnego z 5 maja 2020);
• Komisja ds. Wolności Obywatelskich, Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych (wpływ COVID-19 na prawa i swobody obywatelskie –
sprawozdanie);
• Komisja Spraw Konstytucyjnych – zmiany z Regulaminie Parlament
Europejskie (działanie w sytuacji nadzwyczajnej);
• Komisja ds. Petycji.
Czwartek, to dzień posiedzenia następujących komisji:
• Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony;
• Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych;
• Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa
Żywności;
• Komisja ds. Wolności Obywatelskich, Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw
Wewnętrznych;
• Komisja ds. Kobiet i Równości Płci.
W tym tygodniu w Radzie UE i Radzie Europejskiej
13 lipca odbywa się posiedzenie Rady ds. Zagranicznych, pod
przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i
Polityki Bezpieczeństwa, Josepa Borrella.
Podczas
spotkania
omówione
zostaną
najnowsze
wydarzenia
międzynarodowe oraz relacje UE z Turcją, Ameryką Łacińska i krajami
karaibskimi.
Wideokonferencja ministrów spraw europejskich, 15 lipca 2020
Podczas sesji publicznej ministrowie zapoznają się z priorytetami
prezydencji
niemieckiej
na
drugą
połowę
2020
r.
Ministrowie
przygotują również nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej, który
zostanie zwołany 17 i 18 lipca i będzie poświęcony kolejnym
wieloletnim ramom finansowym i planowi odbudowy w odpowiedzi na kryzys
związany z Covid-19. Omówią propozycje, które przedstawi przed
szczytem przewodniczący Rady Europejskiej.
15 lipca odbędzie się – w formie wideokonferencji – Szczyt UE-Indie
15 Szczyt UE-Indie poświęcony będzie:
Kwestiom

globalnej

solidarności

i

współpracy

w

walce

z

pandemią
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COVID-19, walki z konsekwencjami społeczno-gospodarczymi kryzysu oraz
wzmocnienia gotowości na nieprzewidziane katastrofy, w kontekście
działań w ramach ONZ i Światowej Organizacji Handlu.
Drugim tematem będą oczywiście także kwestie współpracy dwustronnej i
strategicznego partnerstwa UE-Indie, w oparciu o wspólne wartości
demokratyczne, wolność, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka.
Omawiana będzie także współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, ochorny
klimatu i środowiska, gospodarki cyfrowej, handlu i inwestycje.
17 i 18 lipca odbędzie się specjalny Szczyt Rady Europejskiej
. Posiedzenie będzie poświęcone negocjacjom w sprawie nowych
Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) oraz Funduszu Odbudowy w oparciu o
propozycję przygotowaną przez Przewodniczącego Rady Europejskiej
Charlesa Michela.
Propozycja koncentruje się wokół sześciu kluczowych zagadnień:
1. Wielkość nowych WRF
Przewodniczący Michel zaproponował kwotę 1 074 mld € w celu realizacji
długoterminowych celów UE i planu odbudowy UE po pandemii.
2. Rabaty dla krajów członkowskich
Michel proponuje zryczałtowane rabaty dla Danii, Niemiec, Niderlandów,
Austrii i Szwecji.
3. Wielkość funduszu odbudowy
Komisja zostanie upoważniona do zaciągnięcia w imieniu UE pożyczek na
kwotę 750 mld €. Fundusze te będą mogły być wykorzystane w celu
zapewnienia gwarancji kredytowych oraz wydatków realizowanych w ramach
WRF.
4. Pożyczki i granty
Przewodniczący Michel zaproponował zachowanie równowagi pomiędzy
pożyczkami, gwarancjami i grantami w celu ograniczenia nadmiernego
obciążenia krajów członkowskich długiem.
5. Alokacja Funduszu Odbudowy i Odporności
Propozycja Michela zapewnia, że środki trafią do najbardziej
dotkniętych pandemią i kryzysem regionów i sektorów gospodarki. 70%
funduszu trafi do nich w latach 2021-2022, zgodnie z przyjętymi przez
Komisja Europejska kryteriami, zaś 30% alokowane zostanie w roku 2023
w oparciu o spadek PKB w latach 2020 i 2021. Środki powinny być w
całości wydatkowane do roku 2026.
6. Zarządzanie i warunkowość wsparcie
W oparciu o propozycje budżetowe, kraje członkowskie opracować mają
krajowe plany odbudowy i odporności na lata 2021-2023, zgodnie z
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założeniami semestru europejskiego i rekomendacjami dla poszczególnych
krajów. Plany te podlegać będą przeglądowi w roku 2022 i zatwierdzone
przez Radę na wniosek Komisji Europejskiej.
30% środków przeznaczone ma być na projekty związane z
klimatu, w zgodzie z celami klimatycznymi UE do roku
Porozumieniem Paryskim.

ochroną
2050 i

Kolejnym warunkiem przyznania środków jest powiązanie przyznania ich
z poszanowaniem dla rządów prawa i wartości europejskich.
Spłata pożyczek i dochody własne UE
Zgodnie z propozycją Michela, spłata powinna się rozpocząć w roku
2026, co wymaga wprowadzenia własnych dochodów budżetu UE już w roku
2021.
Przewodniczący RE zaproponował także środki w kwocie 5 mld €, jako
rezerwę związaną z nieprzewidywalnymi konsekwencjami Brexitu, zaś
zgodnie z propozycją Komisji przewiduje się także wzrost finansowania
sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19.
Źródła: www.europa.eu/www.europarl.europa.eu/www.consilium.europa.pl

Zapraszamy także do śledzenia nowych wiadomości o funduszach
,
w
tym
zapowiedzi
konkursów
na
stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
a
także
na
stronie
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego: www.rpo.lodzkie.pl
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