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POTRZEBY SZKOLENIOWE ADMINISTRACJI RZJ\DOWEJ I SAMORZ.t\DOWEJ
NA POZIOMIE REGIONU W ASPEKCIE POSTF;PUJ.t\CEJ INTEGRACJI POLSKI
Z UNI.t\ EUROPEJSK.t\.
Mimo zaproszema

Polski (oprocz

integracji

europej skiej.

wada funkcjonowania zespolow zostala juz

cjacji czlonkowskich

wytknieta przez Wojewode Katowickiego

nie rozpoczeto jeszcze oficjalnego szkole-

na spotkaniu Konwentu Wojewodow, ktore

nia urzednikow poziomu regionalnego

odbylo silt w Opolu

zakresie struktur Unii Europejskiej
prawa wspolnotowego.v

w

oraz

Podstawy ku te-

tez parlamentamych

w

procesy

integracyjne

przynajmniej

go programu przygotowawczego

przeplywu informacji na temat owych pro-

zapewmeme

cesow

gracji (pierwsza polowa 1997 r.) oraz po-

wodzkiego. Wtedy to wlasnie przedstawi-

zytywnego

ciel KIE zaprezentowal

0

do administracji

Wojewodzkich

szczebla

Zespolow

ds.

finansowania

powiekszone

ze administracje wojewodzkie z budzetami

bowiem

Woje-

ich dzialalnosci.

przeciazonymi

najrozniejszymi

skiej, powolane w pierwszej

nictwo i przemysl, wygospodaruja jeszcze

r.

zgodnie

z

rozporzadzeniem

dodatkowe

srodki

na

niewiadoma j aka byla wtedy liczba przy-

skiej, okazalo sie bledne ze szkoda nie

szlych wojewodztw - regionow. Obecnie,

tylko

owe zespoly nadal nie dzialaja, W budze-

wszystko dla panstwa jako calosci.

powiedniej

linii

zwiazanych

z

nie przewidziano
finansowania

inicjatywami

-p
wpJ
sad
ma

slcoordynowane

szkolenia w zakresie

tach wojewodzkich

(19

po rol-

MSWiA, nie podjely dzialan w zwiazku z

dla samych

na

zadaniami

od opieki zdrowotnej poczawszy

1998

nan

Zalozenie,

w6dzkie Zespoly ds. Integracji Europejpolowie

WiB

Integracji

(druga polowa 1997 r.). Opoznienie zostalo

administracyjna

mo

idee utworzenia

Europejskiej, nie podajac zadnego zrodla

reforma

We

woje-

czlonkostwo w dokumencie Agenda 2000

przez dzialania zwiazane z

inu

regulamego

scia do UE, tj. Narodowej Strategii Inte-

Europejskiej wzgledem polskich staran

wo

lub

pod koniec 1996 r., opracowania szerokie-

sie Komisji

for

pt.
jewodztw

ustosunkowania

trw

inicjatyw, ktore mia-

Komitetu

do wej-

na

bylo poswiecone brakowi rzadowych czy

lyby na celu wlaczenie wojewodow i wo-

(KIE)

inn

(czerwiec 1997 r.), a

mu istnialy juz od momentu powstania
Integracj i Europej skiej

pro

Ta podstawowa

pieciu innych panstwr'" do podjecia negoz Unia Europejska,

wa

integracji

regionow,

stra

europej-

ale

wie

mo

nade

wc
ty\\

od-

szkolen

w zakresie

Uni

Pewna otucha napawa pismo Departamentu

Integracji

zad

Europej skiej

G
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Wspolpracy Miedzynarodowej

MSWiA z

dnia 3 sierpnia 1998 r. Zostalo ono skierowane do wojewod6w z prosba

0
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ktore realizuje centrum czy tez struktury
samej UE.

podanie

propozycji szkolen zwiazanych z proeesem

Takoz przed rozwazaniem zalozen i

integracji Polski z UE oraz przeslanie ieh

ce16w szkolenia urzednikow na poziomie

na adres nadawcy. Celem ulatwienia tego

regionu, nalezy zastanowic sie jakie funk-

trudnego zadania (jako, ze dotyehezas, z

cje spelnia region w UE oraz jak jest on

formalnego punktu widzenia, administraeja

wpisany w struktury tejze tr6jstopniowej

wojewodzka

Unii, nie zapominajac, ze UE w zwiazku z

stycznosci

nie

musiala

z problemami

miec

zadnej

zwiazanymi

z

nieodlegla

akcesja kilku nowych

czlon-

integracja) zalaczono do pisma dokument

k6w, w najblizszym czasie bedzie musiala

pt. Przygotowanie

kadrowe

do procesu

sie poddac doglebnej reformie, aby nadal

integracji

z

Europejskq.

pozostac struktura wydolna decyzyjnie

Polski

Wbrew pozorom

Uniq

ow dokument niewiele

funkcjonalnie.

m6wi odbiorcy w regionie bowiem omawia i oeenia zalozenia oraz jakosc wyko-

W obeenym ksztalcie UE, region

nania i wykorzystania szkolen dla urzedni-

jest glownym recypientem srodkow prze-

k6w szczebla centralnego.

kazanyeh

z Funduszy Strukturalnych

rzeez obszarow zapoznionych
Wiadomo przeciez, iz ze wzgledu
na wprowadzona

rozwojowo

wzgledem statystyeznej sredniej w UE. W

Traktatem z Maastricht

zwiazku z dobiegajacym do konca obeenej

(1992 r.) trojstopniowa strukture UE [Unia

rundy owych funduszy w 1999 r., przygo-

- panstwo (-narodowe) - region] oparta

towano juz nowa perspektywe

0

finansowa

wpisana w tenze traktat konstytucyjna za-

na lata 2000-06, ktora w eelu usprawnienia

sade subsydiarnosci (kt6ra mowi, ze zada-

dzialalnosci

nia spadajace na roznego rodzaju admini-

tywnosci wykorzystania srodkow przez nie

stracj e winny bye rozwiazywane na odpo-

przydzielanyeh,

wiednim, tj. jednym z tych trzeeh pozio-

obecnych

mow, eo winno znalezc odzwierciedlenie

trzeeh poprzez ograniczenia nakladow na

w deeentralizacji

finansowania i preroga-

cele horyzontalne,

tyw decyzyjnyeh

z poziomu panstwa do

mierze

Unii i region6w)

(Kamusella,

1998 r.),

zadania regionow beda odmienne od tych,

owych funduszy jak i efek-

zaklada

ogramczeme

szesciu celow (objectives)

do

ktore tylko w malej

byly zwiazane

z regionami.

W

zwiazku z tym poczawszy od 1999/2000 r.
wzrosnie rola regionow w wykorzystaniu
srodkow z Funduszy

g'

na

Strukturalnych.

W

J
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pewnym stopniu bedzie to tez dotyczylo

stac otwierajace sie przed nia szanse, eo

dziala

regionow

bedzie

biuro1

w panstwach

zaproszonych

do

sie bezposrednio

przekladalo

czlonkostwa (takze Polski). Ot02 dzialaja-

lepsza lub (w najgorszym

ce w tych panstwach

zmieniona jakosc zycia obywateli.

programy PHARE

stopniowo Set decentralizowane,
o akceptacji

projektow

na

razie) na niestytuc

a decyzje

wspoh

i przyznawaniu

Z drugiej strony nalezy pamietac,

srodkow przenosi sie stopniowo z Brukse-

ze stopniowo rosnace znaczenie region6w

EUropl

w zyciu politycznym,

obecn:

stolic owych panstw i regionow,

liido

gospodarczym

VE oraz panstw czlonkow-

Sztandarowym przykladem w tym wzgle-

spolecznym

dzie jest program PHARE CREDO. Owa

skich jest

spowodowane

ewolucja

do

mozliwosci

polepszania

udzielania tym panstwom szerszej pomocy

czywistosci

poprzez

w ramach tzw. .Funduszy Przedstruktural-

styczne.

nych" (czyli poprawnie

socjalistyczne

stanowi

przygotowanie

rnowiac ISPA -

diarno

Przekonaly

wyczerpaniem
codziennej

dzialania
sie

unijny
region

rze-

Wspol

centrali-

1979

tym panstwa

0

wybor

w okresie kryzysu poprze-

Accesion,

1989 r., oraz Francja, ojczyzna centralizmu

nomas

i etatyzmu

rniecki

dzenia Polityki

Strukturalnej

Przedakcesyjnym),
waly srodkami

0

w Okresie

ktore beda dysponokila rzedow wiekszymi

decentralizowac

wem gospodarczego

wzorowane na mo-

Europe

delu francuskim, stara sie osiagnac przez

do zy(

obecna reforme administracyjna, Jej celem

integra

jest takze "oddanie wladzy w rece obywa-

towac j

VE,

zorowa

panstwa

razu po nastapieniu

akcesji

(Anon.

1997 r.).

Tak

(do 1989 r. Zachodnich).

teli", tak jak to bylo w przypadku

Wl~C,

Z

praktycznego

punktu

gdzie zwiekszona rola regionu jest rowniez

nosci

odpowiedzia na "deficyt

1996:

-

demokracji"

widzenia, aproksymacja standardu zycia w

(democratfC.deficit),

VE (jednego z naczelnych celow VE) do-

sie obojetnoscia lub nawet wrogoscia oby-

konywana jest glownie za pomoca regionu,

wateli VE wobec procesu integracyjnego,

i to przede wszystkim od sprawnosci dzia-

kt6ry

lania

nose brukselskich

administracji

regionalnych

bedzie

zalezalo jak szybko Polska znajdzie sie w
VE oraz na ile bedzie potrafila wykorzy-

pejskie
do wp

etap, panstwo polskie,

Strukturalnych od

sukcesu federalnych

Ow

czlonkowskim ISP A ma przygotowac owe

srodkow z Funduszow

pod ko

od lat 80-ych pod wply-

Niemiec

wykorzystania

nalnyc

(diregisme), ktora poczela sie

nizli PHARE.3) Z kolei w okresie przed-

do efektywnego

w

j

dzajacego

na Rzecz Prowa-

sowieckiego

(PE).

Instrument for Struktural Policies for PreInstrumentu

rozpad bloku

I

postrzegli

cych poza

kt6ry

jako
biurokrat6w

tejze a1

objawial

od prze

,

dzialalpozostaja-

kontrola szarego wyborcy, i

t

otwiera
BrukseJ
ing dot:
rach W
202).
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Uznanie przez panstwa czlonkow-

biurokratycznej oligarchii UE.

skie znaczenia regionu dla dokonywania

Ze zwiekszona

realnej integracji w ramach UE poczelo sie

stytucyjnie

rola regionu kon-

zagwarantowana

wspolnotowe

przez prawo

kierujace sie zasada subsy-

diarnosci (art. 3b Traktatu
Europejskiej"),

wiaze

0

Wspolnocie

sie jego

rosnaca

takze

przekladac

panstwo.

na

stosunki

region-

Otoz w procesie poglebiania

i

poszerzania Unii, glowy panstw czlonkowskich zasiadajace w Radzie Europy deey-

obecnosc na roznych poziomach struktur

dowaly i wciaz decyduja

unijnych i pafistwowych. W pewien sposob

nych prerogatyw na rzeez UE w celu do-

region mogl juz bye reprezentowany

we

prowadzenia

Wspolnotach

od

Rynku (1 stycznia 1993 r.) czy tez Unii

Europejskichi'

(WE)

do

0

cedowaniu roz-

Wsp61nego

powstania

.1979 r. kiedy wprowadzono bezposrednie

Gospodarczej

wybory

Jednak z powodu postepujacej decentrali-

do

Parlamentu

Europejskiego

(PE). Jednak dopiero naciski wladz regio-

zacji

nalnych hiszpanskich

prerogatywy

Comunidades Auto-

Walutowej

panstw

(UGW) .

czlonkowskich

cedowane

nie sa tylko i wylacznie

w

i nie-

domenie centrum, ale takze i w dyspozycji

rnieckich Laender (Landow) doprowadzily

region6w. Dlatego w procesie negocjacji

pod koniec lat 80-yeh do powstania Euro-

poglebionej

pej skiego Zgromadzenia

Regionow, oraz

rzady centralne musza sie coraz bardziej

Wspolnocie

liczyc z glosem regionow. I tak w przy-

nomas (W sp61not Autonomicznych)

do wpisania

do Traktatu

0

integracji

Europejskiej Art. 198a-198c powolujacych

padku

do zycia Komitet Regionow

szyeh regionow

(KR) jako

Hiszpanii

panstw

Pietnastki

przedstawiciel
uczestniezy

tamtej-

w pracaeh

integralna strukture UE majaca reprezen-

rzadowej

towac interesu regionow w Unii oraz nad-

Europejskiej czy tez COREPER (Komitet

zorowac wykonywanie

Stalych Przedstawicieli),

nosci

(Anon.

zasady subsydiar-

1995: 32-6; Weidenfeld,

1996: 70-1). Pomoenym

w prowadzeniu

delegacji na spotkaniaeh

tanei regionow
pracaeh

Hiszpanii

wiekszosci

Rady

a inni reprezenuczestnicza

komitetow

w

Komisji

tejze akcji byl fakt, iz eo silniejsze regiony

Europejskiej przy czym staraja sie oni kon-

od przelomu lat 70-ych i 80-ych poczely

sultowac swa dzialalnosc z reprezentanta-

otwierac

mi swych regionow w PE oraz KR.6)

swoje

przedstawicielstwa

w

Brukseli, aby sprawniej prowadzic lobby-

Przedstawiwszy

zakres prerogatyw

ing dotyczacy wlasnych spraw, w struktu-

zadan regionow w zmieniajacej sie archi-

rach WE (Anon. 1995: 97, 108, 115, 199-

tekturze DE w odniesieniu do zblizajacego

202).

sie poszerzenia UE

0

nowe panstwa, nasu-

,
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waja sie nastepujace wnioski w odniesieniu

gowani, efektywnie starac sie

do szkolen urzednikow szczebla regional-

cie do pracy w instytucjach UE;8)

0

=

przyje,

J

.

ne go w zakresie integracji europejskiej:
Szkolenia winny wyjsc od

Szkoleniami winno sie objac kluczowych urzednikow administracji samorzadowej

1

rzadowej

•

szczebla woje-

wodzkiego; oraz urzednikow szczebla

•

•

z

Celem szkolen winno bye przygotowa-

maksymalnego wykorzystania srodkow
•

pelnego uczestnictwa w strukturach DE

go-

s

zasady funkcjonowania

r

dialogu struk-

•

v
c

zasady, oczekiwania i wyzwania procesu poszerzania Unii;

p

przebieg i terminarz negocjacji akce-

Il

syjnych RP-DE;

e

oraz podac te wiedze z punktu widzenia i

szy Strukturalnych

interesu regionu tak aby urzednicy regio-

p

nalni mogli jet praktycznie wykorzystywac

p

w swoich dzialaniach;

n

i Funduszu Kohednia czlonko-

stwaRP wDE;

wspolpracy z administracja

centralna

f

na rzecz efektywnej aproksymacj i RP

Na bazie tej wiedzy nalezaloby wpro-

do standardow DE oraz maksymalnego

wadzic:

wykorzystania

korzysci

plynacych

z

•

szkolenia

specjalistyczne

1

branzowe

czlonkostwa w VE, jak i w celu wypra-

uwzgledniajace

cowama

rymi beda sie parae rozne wydzialy

metod

szybkiego

osiagania

konsensusu nit cedowania przez rzad

Sejmiku

centralny prerogatyw kompetencyjnych

Wojewodzkiego;

regionow na rzecz UE;
•

polskiego prawa

,

'

oraz wykorzystaniu srodkow z Fundu-

zyjnego od pierwszego

•

aproksymacje

.

turalnego miedzy RP i DE;
•

pomocowych z DE;

r

spodarki do standardow DE;
•

nie administracji regionalnej do:

I

funkcj onowania;

oraz wykorzystaniem

7)

,

J

oraz zarysu struktur UE i zasad ich

nastepnie musialyby przyblizyc:

1.'unduszy Strukturalnych;

•

jako podstawy

sie zajmowali rozwojem regionalnym

cowych z DE oraz, w przyszlosci,

•

prawa wspolnotowego

istnienia i funkcjonowania struktur UE;

gminnego i powiatowego, ktorzy beda

srodkow pomo-

,

•

wyksztalcenia grupy specjalistow takiej
jakosci, ktorzy mogliby zostac oddele-

I

.

1

If

u
A

Urzedu

m

warsztaty z zakresu nawiazywania ko-

pI

r

operacji z partnerami z UE;
•

warsztaty nit kontaktowania

~
IT

specyfike zadan, kto-

Samorzadowego

p

DJ

sie z in-

stytucjami DE oraz uprawiania lobby-

•

ir

c
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mgu regionalnego

J~-

na poziomie

ogol-

wanyrn

nounijnym;
•

nit wykorzystania

pomocowych

srodkow

•

z DE;

wy

Ta

E;

winna

ich

nieodleglej akcesj i,

doraznosc

powyzszych

w kontekscie

bye uzupelniana,

nastepujace

0

administracjach

przygotowujace

nych i Funduszu
•

warsztaty

przygotowujace

PE, komitetach

europejska
•

la 1

po-

zakresu

'Vac

przed jednostronnym

integracji

regrony

rto-

illub

od specyfiki

z regionami,

minister-

instytuejami
przez

od-

UE,

wszystkie

oraz
w/w

jednostki;

do

swych prero gatyw

•

miec wyrazna

budzetach

bez
•

region6w,

powiat6w

w oparciu

jak i

i grnin;

(w miare mozli-

bye przeprowadzany
wosci)

za-

linie finansowania

znaczona w budzecie centralnym

ich scedowaniern

0

specjalist6w

z re-

gionu;

a centrala w procesie

europejskiej

wraz

stwarni

nit metod i form wspolpracy

miedzy regionarni

szkolenio-

Europejskiej)

(w zaleznosci

wspoltworzony

porozumiema z regionami;
warsztaty

z UE

przez UKIE (Urzad

Integracji

szkolen)

z integracja

na rzecz UE przez rzad centralny
.,
~
.

•

w

eelem

kontaktow

system

bye koordynowany

powiednio

i

Europejskiej

przygotowujace

pilnowania

regionalnych

zakreslony

Komitetu

regionu w KR,

Komisji

~10-

iro-

•

(np. ZRE);

warsztaty

bye zatrudniani

wy winien:

administra-

innyeh cialach zwiazanych

ce-

wiekszej

coraz

dzialan regionu wewnatrz jej struktur;

Powyzej

Struktural-

wspolpracy

miedzy reprezentantami

ce-

w

do wykorzy-

Kohezyjnego;

cje do wspomagania

ksztalceniem

obslugi translatorskiej

za-

i

warsztaty

ktorzy

zaj-

europejska;

speejalistyeznym

mierze beda musieli

szkolen

stania srodkow z Funduszy

50-

oraz

urzednikow

sie integracja

tlumaczy,

kresy:
•

na potrzeby

mujacych

warsztaty

131

i w strukturach

o« system

UE;

ialy

szkoleniowy

pr6cz wypel-

nienia w/w celow winien tez:

~du

Aby zapewnic
me

ko-

wiedzy

podczas

efektywne
1

umiejetnosci

wykorzystanabytych

w/w szkolen nalezy je paralel-

•

iby-

intensywnym
wym,

-

kt6re

obligowac

ksztalceniern
byloby

jezyko-

scisle ukierunko-

uczestnik6w

szkolen

rnultyplikacji

nabytej wiedzy

sci

obligacje

poprzez

ich innym

nie uzupelnic:
in-

•

regionalnej
nych;

do

i zdolno-

przekazywania

pracownikom
na szkoleniach

administracji
wewnetrz-

,
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I
•

ksztalcic urzednikow na potrzeby ad-

pejska

ministracji a nie businessu eo de facto

stwach;

moze zostac zapewnione jedynie poprzez

wypracowanie

systemu,

•

kt6ry

w

poszczeg61nych

rninister-

n'
nl
t)'

szkolenia w renomowanych
zagranicznych

U

polskich i

instytucjach

d;

zajmujq-

re
l(

gwarantowalby godziwa place urzedni-

cych sie edukacja z zakresu integracji

kowi oraz warunki zatrudnienia zblizo-

europejskiej;

ne do standard6w UE. W innym wy-

•

4) "

ne

sa

wyjazdy pogladowe do region6w lepiej

5)U
6)

padku mimo dzialania takowego sys-

radzacych sobie z integracja europejska
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Autor jest pracownikiem

praktyki w UKIE i tych departamentach, kt6re zajmuja sie integracja euro-

1998

byl

Sejrniku Woje-

a w latach 1996

Pelnomocnikiem

-

Wojewody

LIT
Ano

Opolskiego ds. Integracji Europejskiej
Anoi

Anoi

PRZYPISY
Anoi
Procz Polski zaproszono do negocjacji czlonkowskich z DE takze Cypr, Czechy, Estonie, Slowenie i
Wegry.
2) Pilna potrzebe szkolenia urzednikow szczebla regionalnego w tym polu sygnalizowalem juz od objecia stanowiska Pelnomocnika Wojewody Opolskiego ds. Integracji Europejskiej w 1996 (Karnusella, 1997). Poczyniono juz na tym zakresie duze postepy na Slasku Opolskim wylacznie przy rnobilizacji srodkow wlasnych, ale na dluzsza mete takowe dzialania aby byly wydajne mUSZq bye odpowiednio finansowane i skoordynowane w skali kraju i resortow.
3) W okresie 1990-04 11 panstwom objetym programem PHARE przekazano 4.284,4 milion6w BCD
(Anon. 1994: 1), podczas gdy w perspektywie finansowej 2000-06 planuje sie przekazywac szesciu
panstwom zaproszonym do czlonkostwa corocznie ok, 1 mid ECU w ramach PHARE, pomocy dla
restrukturyzacji rolnictwa oraz przede wszystkim w ramach ISPA, czyli lacznie 7 mId BCD. Ponadto
jesliby te panstwa staly sie czlonkami lJE przed rokiem 2006, zagwarantowano dla nich 38 mld ECD
w ramach Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Kohezyjnego, tak wiec Iacznie moze dojsc w tyro
okresie do aJokacji na rzecz przyszlych panstw czlonkowskich 30% wszystkich srodkow uzyskiwaJ)
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nych poprzez Fundusze Strukturalne i Kohezyjne, tj. 275 mld ECU (w cenach z 1997). W og6Je stanowi to znaczny wzrost srodkow przeznaczanych na polityke regionalna w UE, bowiem w perspektywie finansowej 1993-99 przeznaczono na te cele 200 mld (w cenach z 1997 r.). Jako ze wydatki
UE na polityke strukturalna stanowia 1/3 jej budzetu i ustepuja pod wzgledem wielkosci jedynie wydatkom na Wspolna Polityke Rolna (CAP), sa to realne pieniadze na podnoszenie standardu zycia w
rozwojowo zapoznionych regionach i panstwach (Anon. 1998: 7-10; Anon. 1998a: 1-2; Czah6r,
1996 r.: 47).
4) Wsp61nota Europejska to dawna Europejska Wsp6lnota Gospodarcza, kt6rej nazwa zostala zmieniona na mocy Traktatu z Maastricht, kt6ry takze wpisal sie do traktu tworzacego tenze Wspolnote zasade subsydiarnosci jako podstawe konstytucyjna UE.
5) Unia Europejska powstala 1 listopada 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht.
6) Informacje
nit uczestnictwa hiszpanskich region6w w procesie integracji i strukturach VE autor
uzyskal od p. Luisa Ortuza, Deputy General for Reiations with the EU, podczas wizyty w Ministerio
para las Administraciones Publicas (rzadowym ministerstwie Administracji PubIicznej) w Madrycie
(maj 1998).
7) W przyznawaniu srodkow z Funduszy Strukturalnych przyjmuje jednolita strukture jednostek terytorialnych okreslanych jako NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). NUTS 3 odpowiada powiatom lub zwiazkom gminnym (cf. Lodzinski, 1998: 1-2).
8) Nie wydaje sie zasadnym czy tez korzystnym dla panstwa aby garnitur takowych polskich urzednikow DE wywodzil sie wylacznie ze stolicy lub duzych miast. Stale by to w sprzecznosci z logika decentralizacji, zasada subsydiarnosci, oraz zasada rownosci szans, ktora winno gwarantowac demokratyczne paristwo.
9) Ow postulat przygotowalby
administracje na dostosowanie sie do zasad dzialania Wsp6lnego Rynku, kt6ry oprocz wolnego przeplywu towarow i kapitalu, takze zabezpiecza wolny przeplyw
os6b/pracownik6w i uslug, W zwiazku z tym oraz zaistnieniem instytucji obywatelstwa DE, wielu
takich urzednikow/specjalistow wyksztalconych w Polsce bedzie moglo znalezc zatrudnienie gdzie
indziej w DE i vice versa.
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