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BAG/08/2018/PN          zał. nr   7 

(Wzór) 

UMOWA 

zawarta w Katowicach w dniu ..............................., zwana dalej „umową”, pomiędzy: 

Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, 

NIP: 6341087040, REGON: 000332245, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  

Justynę Pikiewicz – Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego 

a 

......................................................................................, adres: ...................................................................., 

wpisanym/ą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w ....................................................................... pod numerem .............................................................. 

/wpisanym/ą do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju, NIP: ............................, REGON: ............................... zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym/ą przez: ..............................................................................................................................., 

zwanymi wspólnie w dalszej części umowy „Stronami”. 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest naświetlanie, druk i oprawa wydawanego przez Zamawiającego miesięcznika 

„Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, zwanego dalej „miesięcznikiem”/ druk wraz 

z usługami towarzyszącymi – w tym: bigowanie, cięcie, oprawa – druków złożonych i druków do składu* 

oraz ich dostarczenie do siedziby Zamawiającego. 

2. Miesięczniki / Druki złożone i druki do składu* są w dalszej części umowy łącznie zwane „materiałami”. 

3. Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia, zwana dalej „SIWZ”, oraz oferta Wykonawcy z dnia ......................................, zwana dalej 

„ofertą Wykonawcy”, sporządzona zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. SIWZ i oferta Wykonawcy 

są załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do umowy i stanowią jej integralne części. 

4. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w SIWZ a postanowieniami umowy, 

stosuje się postanowienia umowy. 

§ 2 

1. Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do 

wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w § 5 ust. 1. 

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następowała partiami – zgodnie z zamówieniami Zamawiającego 

wynikającymi z jego potrzeb. Podane w SIWZ liczby nakładów, liczby egzemplarzy poszczególnych 

materiałów (nakład), liczby stron egzemplarza mają charakter szacunkowy i nie są dla Stron wiążące,  

a także nie stanowią podstawy dla jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. 

3. Zamówienia, o których mowa w ust. 2, będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu na 

numer: ...................................., poczty elektronicznej na adres e-mail: ................................................. lub 

telefonicznie na numer: ..................................................... 

4. Każda z zamówionych partii materiałów zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego jednorazowo  

w całości. 

5. Wykonawca każdorazowo będzie dostarczał materiały do siedziby Zamawiającego i wnosił je do 

pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego. 

6. Dostarczanie materiałów będzie dokonywane wyłącznie w dniach roboczych. Za dni robocze Strony uznają 

dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

7. Wykonawca będzie dostarczał zamówione materiały w terminie do 20 dnia każdego miesiąca / ustalonym 

przez Strony, chyba że Strony nie dojdą do porozumienia – wówczas Wykonawca będzie zobowiązany 

dostarczyć zamówioną partię materiałów w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez 

Zamawiającego*. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego opakowania i załadowania materiałów oraz do ich 

zabezpieczenia na czas transportu, tak aby wydać je Zamawiającemu w należytym stanie. 
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9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia materiałów i pogorszenie ich 

jakości do czasu ich odbioru przez Zamawiającego. 

10. Dostarczenie każdej zamówionej partii materiałów zostanie stwierdzone potwierdzeniem odbioru 

podpisanym przez pracownika Zamawiającego. 

§ 3 

1. Po każdorazowym dostarczeniu partii materiałów, Zamawiający dokona ich sprawdzenia polegającego na 

upewnieniu się, że są wolne od wad fizycznych oraz odpowiadają opisowi zawartemu w SIWZ. 

2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub niezgodności dostarczonych materiałów z opisem zawartym 

w SIWZ, Zamawiający, według własnego uznania, odmówi odbioru całości zamawianej partii materiałów 

lub części wadliwej i wskaże na piśmie zastrzeżenia uzasadniające odmowę. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia 

wymieni materiały, których dotyczą zastrzeżenia, na wolne od wad (usunie wady) i odpowiadające opisowi 

zawartemu w SIWZ. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. Za datę 

odbioru całości zamawianej partii materiałów będzie uważany wówczas dzień pisemnego potwierdzenia 

odbioru przez Zamawiającego, po uwzględnieniu przez Wykonawcę zastrzeżeń. W przypadku 

nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy  

w całości lub w części oraz żądania zapłaty kary umownej przez Wykonawcę. 

4. W odniesieniu do miesięcznika, za wady, z wystąpieniem których jest związany obowiązek Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 3, uważa się w szczególności: niezachowanie prostokątności okładki oraz pozostałych 

kart miesięcznika, nierównomierny zadruk powierzchni, nierównomierną intensywność druku, 

niezachowanie czystości druku, niewłaściwe okrojenie boków, niezachowanie ostrości konturów okładki, 

niezgodność kolorów winiety i tła okładki z projektem, różnice pomiędzy kolorystyką winiety  

i tła okładki w poszczególnych numerach. 

5. Zamawiający wykonuje czynności, o których mowa w ust. 1–3 i § 2, za pośrednictwem osób wskazanych 

w § 9 ust. 1 i 2 lub innych pracowników Zamawiającego. 

§ 4 

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powziął wiadomość w trakcie realizacji 

umowy (celowo lub przy okazji), i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niż do 

wykonania umowy, a także do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie osobom trzecim 

lub wykorzystanie w innym celu mogłoby narazić interesy Zamawiającego, w czasie obowiązywania 

lub po rozwiązaniu umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 

Wykonawca zobowiązuje się również do nie zapoznawania się, nie kopiowania oraz nie udostępniania 

innym podmiotom jakichkolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego pracowników, osób 

działających na jego zlecenie oraz podmiotów będących kontrahentami Zamawiającego; 

2) podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że żadna z osób, przy pomocy których 

wykonuje umowę, nie ujawni informacji, o których mowa w pkt 1, ani ich źródła zarówno w całości, 

jak i w części osobom trzecim bez wyraźnego pisemnego upoważnienia Zamawiającego; 

3) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób realizujących w ramach umowy czynności polegające 

na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.), tj. koordynowanie zlecenia, druk, czynności 

introligatorskie, pakowanie; 

4) przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt 3, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego żądania na 

wskazany w § 9 ust. 3 adres poczty elektronicznej. 

§ 5 

1. Za prawidłowe wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 

nieprzekraczającej ............................. zł (słownie: .....................................................), w tym należny 

podatek VAT w wysokości ........................................ zł (słownie: ..............................................................). 

Wskazana kwota wynagrodzenia stanowi całkowitą i nieprzekraczalną wartość zamówień, które mogą 

zostać dokonane i zrealizowane na podstawie umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za materiały zamówione i odebrane bez zastrzeżeń przez 

Zamawiającego. Wynagrodzenie obliczone będzie według cen jednostkowych materiałów podanych  

w formularzu ofertowym. 
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3. Zapłata wynagrodzenia za każdą partię zamówionych materiałów nastąpi w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego (Wyższy Urząd Górniczy) prawidłowo wystawionej oraz zgodnej  

z zamówieniem i faktycznie wykonanym świadczeniem faktury VAT. 

4. Podstawą do wystawienia i zapłaty faktury VAT będzie potwierdzenie odbioru, o którym mowa w § 2  

ust. 10. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, o której 

mowa w ust. 3. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na materiały objęte przedmiotem umowy, w tym 

co do posiadania przez nie wszystkich parametrów technicznych, cech i właściwości określonych  

w SIWZ. 

2. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę wynosi 24 miesiące, licząc od dnia potwierdzenia odbioru, 

o którym mowa w § 2 ust. 10. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady materiałów 

objętych przedmiotem umowy przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia odbioru, o którym 

mowa w § 2 ust. 10. 

4. Zamawiający jest uprawniony do korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od 

uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości. 

5. Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi będzie dokonywał napraw (usuwał wady) lub wymieniał 

materiały na nowe, wolne od wad, o identycznych parametrach technicznych. 

6. W stosunku do materiałów objętych czynnościami wynikającymi z gwarancji lub rękojmi, okres – 

odpowiednio gwarancji lub rękojmi – rozpoczyna się od nowa, od dnia dostarczenia materiałów nowych, 

wolnych od wad lub usunięcia wad. 

7. W okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich wad materiałów (naprawy), lub nieodpłatnej wymiany, w terminie 7 dni, liczonych od 

momentu zgłoszenia wady lub przez Zamawiającego do momentu trwałego usunięcia wady przez 

Wykonawcę, lub nieodpłatnej wymiany materiałów na nowe. Zamawiający może zgłaszać wady za pomocą 

faksu pod numerem: ...................................., poczty elektronicznej na adres e-mail: 

......................................... lub telefonicznie pod numerem: ................................................ 

8. Gwarancja nie może zostać obwarowana przez Wykonawcę żadnymi warunkami, od których spełnienia 

lub niespełnienia jest uzależnione jej obowiązywanie. 

9. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyko związane z wykonywaniem napraw i wymianą materiałów, 

w tym koszty odbioru wadliwych materiałów oraz dostarczenia naprawionych lub nowych materiałów do 

siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 5 ust. 1; 

2) odstąpienia od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 

Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 5 ust. 1; 

3) opóźnienia w dostarczeniu zamówionej partii materiałów –  w wysokości 5% wartości brutto 

zamówionej partii materiałów – za każdy dzień opóźnienia; 

4) opóźnienia w wymianie (w tym w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi) materiałów na wolne 

od wad (usunięciu wad) i odpowiadające opisowi zawartemu w SIWZ – w wysokości 5% wartości brutto 

całej partii – za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następującego po upływie terminu, o którym 

mowa w § 3 ust. 3 (a w przypadku gwarancji lub rękojmi terminu określonego w § 6 ust. 7); 

5) za każde naruszenie obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w § 4 

pkt 3, w tym za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę, o której mowa § 4 pkt 4 – w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 – za każdy stwierdzony przypadek dotyczący danej osoby. 

2. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający może dochodzić 

na zasadach ogólnych, określonych przepisami Kodeksu cywilnego, odszkodowania przewyższającego 

karę umowną. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 8 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, w szczególności  

w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu zamówionej partii materiałów o co najmniej 10 dni. 

2. Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do wykonania 

obowiązku, który zdaniem Zamawiającego nie jest wykonywany lub jest wykonywany nienależycie,  

i wyznaczeniem Wykonawcy terminu do jego wykonania, nie krótszego niż 7 dni roboczych. Po upływie 

wyznaczonego terminu, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

3. Odstąpienie Zamawiającego od umowy ze względu na opóźnienie Wykonawcy w dostarczeniu zamówionej 

partii materiałów o co najmniej 10 dni nie wymaga dla swojej ważności i skuteczności wezwania  

i wyznaczenia, o których mowa w ust. 2. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i wskazania przyczyny odstąpienia, pod 

rygorem nieważności. 

5. Odstąpienie od umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar 

umownych. 

§ 9 

1. Osobą sprawującą nadzór nad całością umowy po stronie Zamawiającego jest: ........................................... 

2. Osobami odpowiedzialnymi za bieżące kontakty z Wykonawcą oraz wykonującymi zadania związane  

z realizacją umowy po stronie Zamawiającego są: 

1) w zakresie: ..........................................................................................................................................; 

2) w zakresie: .......................................................................................................................................... . 

3. Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za bieżące kontakty z Zamawiającym oraz wykonującą/ymi zadania 

związane z realizacją umowy po stronie Wykonawcy jest/są: 

......................................................................................................................................................................... 

§ 10 

1. W ramach realizacji umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parla-

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 oraz L 127/2 z 23.5.2018), zwanego  

w dalszej części „Rozporządzeniem”, dane osobowe, których jest administratorem, do przetwarzania, na 

zasadach i w celu określonym w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Roz-

porządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane określone w załączniku nr 3 do 

umowy.  

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

realizacji umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do: 

1) zabezpieczenia danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych za-

pewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem 

danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia; 

2) dołożenia należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych; 

3) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały 

powierzone dane w celu realizacji umowy; 

4) zachowania w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych 

przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia u Wykonawcy, jak i po jego ustaniu. 

7. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie dane oso-

bowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa człon-

kowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

8. W miarę możliwości Wykonawca będzie pomagał Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiąz-

ków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

9. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej  

w ciągu 2 dni roboczych, będzie zgłaszał je Zamawiającemu. 



5/6  

10. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h, Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają posta-

nowienia umowy.  

11. Zamawiający będzie realizował prawo kontroli z minimum 2-dniowym uprzedzeniem Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskaza-

nym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 7 dni. 

13. Wykonawca udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiąz-

ków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

14. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy, jeżeli złożył oświadczenie o realizacji umowy  

z udziałem podwykonawców lub po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

15. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Za-

mawiającego chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkow-

skiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca 

informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej infor-

macji z uwagi na ważny interes publiczny. 

16. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 14, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę w umowie. 

17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywają-

cych na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z tre-

ścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oso-

bom nieupoważnionym. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępo-

waniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę da-

nych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczą-

cym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych da-

nych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez 

Zamawiającego. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

3. Ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania postanowień umowy rozstrzygać będzie sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone dla 

Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki: 

1) SIWZ; 

2) oferta Wykonawcy; 

3) Zbiór danych osobowych. 
 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

……………………………………….. 

 

…………………………………….. 

 

* w zależności od części zamówienia 
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Załącznik nr 3 

 

Zbiór danych osobowych 

(do uzupełnienia w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych) 
 

1. Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”: 

 

- imię,  

- nazwisko, 

- stopień naukowy, 

- miejsce zatrudnienia, 

 

2. Druki złożone: 

a) druk „Sprawozdania z działalności urzędów górniczych”: 

- imię, 

- nazwisko, 

- stanowisko, 

b) druk zaproszeń: 

- imię, 

- nazwisko, 

- stanowisko, 

- stopień naukowy, 

- miejsce zatrudnienia, 

c) druk wizytówek: 

- imię, 

- nazwisko, 

- stanowisko, 

- stopień naukowy, 

- numer telefonu służbowego, 

- adres e-mail, 

- miejsce zatrudnienia. 

 

 


