Wrocławskie Centrum Integracji
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 35 11, fax 71 782 35 12
e-mail: sekretariat@wci.wroclaw.pl

UMOWA NR

…../WOD/U/…..

DOTYCZĄCA UCZESTNICTWA W ZADANIU „WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY”
zawarta w dniu ……………………… we Wrocławiu
pomiędzy:
Gminą Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław; NIP 897-13-83-551
Jednostką organizacyjną:
Wrocławskim Centrum Integracji, Ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław
reprezentowanym

przez:

Zastępcę

Dyrektora

Wrocławskiego

Centrum

Integracji,

Panią Ewę Żmudę
a
Panią / Panem
zamieszkałym/ą we Wrocławiu (

), ul. ……………………

legitymującą się dowodem osobistym: nr ………………… , PESEL ………………
zwaną w dalszej części „Uczestnikiem”
§1
Postanowienia ogólne
1. Zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny” finansowane jest ze środków Gminy Wrocław i stanowi
kontynuację działań podejmowanych w ramach projektów „Wdrożenie programu opieki dziennej nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Wrocław” oraz „Dzienny opiekun - domowy system opieki”,
realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej.
2. W ramach realizacji zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”, Realizator zakwalifikował Uczestnika do
udziału w w/w zadaniu.
3. Uczestnikiem jest osoba posiadająca dziecko/dzieci, które na dzień podpisania Umowy dotyczącej
uczestnictwa w zadaniu ukończyły, co najmniej 20 tygodni i nie ukończyły 3 roku życia. Uczestnik,
w momencie podpisania niniejszej umowy musi spełniać jeden z poniższych kryteriów: musi
pozostawać

bez

zatrudnienia

lub

przebywać

na

urlopie

macierzyńskim/

rodzicielskim/

wychowawczym i/lub pobierać zasiłek macierzyński lub być osobą zatrudnioną/studiującą
prowadzącą gospodarstwo rolne/prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Wyjątek stanowią
osoby korzystające z usług Dziennego opiekuna bezpośrednio przed zawarciem niniejszej umowy
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w ramach projektów wskazanych w ust. 1, którym Realizator może zaproponować zawarcie niniejszej
umowy z pominięciem procedury rekrutacyjnej.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny” wraz
z zapewnieniem przez Realizatora na rzecz Uczestnika opieki Dziennego opiekuna nad dzieckiem
w

wieku

do

lat

3,

umożliwiającej

godzenie

życia

prywatnego

z

życiem

zawodowym

rodzicom/opiekunom prawnym.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowany przez Realizatora poprzez zawieranie
umów z osobami zakwalifikowanymi do wykonywania obowiązków Dziennych opiekunów, zgodnie
z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 235 z późn.
zm.),

wybranych

na

podstawie

otwartego

konkursu

ofert,

ogłoszonego

i przeprowadzonego przez Zastępcę Dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji w imieniu
Prezydenta Wrocławia.
3. Opieka sprawowana przez Dziennego opiekuna obejmuje dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia lub
do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.
4. Dzienny opiekun, sprawujący opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, wpisany jest do wykazu
prowadzonego przez Prezydenta Wrocławia. Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest
ogólnodostępny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wrocław.
§3
Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Realizatora o:
a) osobach upoważnionych do odbioru dziecka od Dziennego opiekuna poprzez przedstawienie listy
osób upoważnionych, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku zmiany tej
listy Uczestnik poinformuje niezwłocznie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o
tym fakcie Realizatora i Opiekuna dziennego;
b) chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach etc., które mogą mieć istotne znaczenia dla
zdrowia i bezpieczeństwa dziecka - najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy;
c) wszelkich zmianach stanu zdrowia dziecka, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszej
umowy, tj. w szczególności w przypadku uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, nabyciu
alergii, zdiagnozowaniu u dziecka przewlekłej lub ciężkiej choroby wymagającej objęcia dziecka
szczególną opieką – w formie pisemnej;
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d) godzinowym faktycznym zapotrzebowaniu na usługi opiekuńcze świadczone przez Dziennego
opiekuna – poprzez wypełnienie w dniu podpisania niniejszej umowy Oświadczenia o faktycznym
zapotrzebowaniu na korzystanie z usług opiekuńczych Dziennego opiekuna, stanowiącego załącznik nr 3

do niniejszej umowy.
e) planowanej, dłuższej niż 3 dni robocze nieobecności dziecka u Dziennego opiekuna,
a w przypadku choroby, w pierwszym dniu nieobecności dziecka - telefonicznie lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej;
f) wszelkich problemach oraz zastrzeżeniach dotyczących jakości wykonywanych usług przez
Dziennego opiekuna;
g) jakości

usług

opiekuńczych

świadczonych

przez

Dziennego

opiekuna

w

ramach

monitoringu/wywiadu prowadzonego z rodzicami/opiekunami prawnymi;
h) każdej zmianie statusu Uczestnika zadania na rynku pracy poprzez wypełnienie i dostarczenie
stosownego oświadczenia;
i) ukończeniu przez dziecko 3 roku życia, a w przypadku, chęci korzystania z usług Opiekuna
Dziennego do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia dostarczenia
najpóźniej w dniu ukończenia przez dziecko 3 lat oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka
wychowaniem przedszkolnym.
2. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z zadeklarowanego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze
świadczone przez Dziennego opiekuna określonego na zasadach opisanych w ust. 1 pkt. d).
3. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczania, na żądanie Realizatora, dokumentu poświadczającego
chorobę dziecka (np. zaświadczenia lekarskiego dot. choroby dziecka, karty choroby) oraz/lub druku
lekarskiego poświadczającego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do punktu opieki.
4. Uczestnik jest zobowiązany do terminowego ponoszenia kosztów związanych ze sprawowaniem
opieki nad jego dzieckiem, stosownie do uregulowań niniejszej umowy, zawartych w § 6 niniejszej
umowy.
5. Uczestnik jest zobowiązany do informowania z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem dziennego
opiekuna o:
a) każdej planowanej nieobecności dziecka u Dziennego opiekuna, a w przypadku choroby,
w pierwszym dniu nieobecności dziecka o przewidywanym okresie nieobecności dziecka;
b) o terminie ponownego objęcia opieką po przebytej chorobie.
6. Uczestnik jest zobowiązany do Współpracy z Dziennym opiekunem w zakresie organizacji opieki nad
dzieckiem, w szczególności poprzez:
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a) zapewnienia dziecku na własny koszt wyżywienia podczas pobytu dziecka u Dziennego opiekuna;
b) zapewnienia wyprawki dla dziecka i dostarczenia jej do Dziennego opiekuna najpóźniej
w pierwszym dniu sprawowania przez niego opieki nad dzieckiem. Wykaz elementów
wchodzących w skład wyprawki stanowi załącznik nr 1 do niemniejszej umowy;
c) bieżącego uzupełniania składu wyprawki, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt. b) niniejszej umowy
lub wymiany jej elementów ulegających zabrudzeniu lub zniszczeniu;
d) dostarczenia materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych, o których zostanie
poinformowany przez Dziennego opiekuna;
e) uzgadniania zasad obowiązujących w punkcie, zwłaszcza w zakresie harmonogramu dnia, pory
przyprowadzania i odbierania dziecka.
7. Uczestnik może powierzać pod opiekę Dziennego opiekuna wyłącznie dziecko zdrowe:
a) Dzienny opiekun ma możliwość odmowy przyjęcia dziecka w przypadku stwierdzenia u niego
objawów choroby, np. gorączka, kaszel, katar;
b) Dzienny opiekun ma możliwość podania powierzonemu dziecku leków wyłączcie w przypadku
dostarczenia

leków

oraz

każdorazowego

pisemnego

upoważnienia

przez

Uczestnika,

wskazującego dawkę i częstotliwość podawania leku.
§4
Czas pracy Dziennego opiekuna
1. Korzystanie przez Uczestnika, z usług świadczonych przez Dziennego opiekuna, możliwe jest
w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, w dni powszednie od poniedziałku do piątku przez okres
maksymalnie

10

godzin

dziennie

(za

wyjątkiem

dni

ustawowo

wolnych

od

pracy)

w godzinach świadczenia usług przez Opiekuna Dziennego, wskazanych w załączniku nr 3 do
niniejszej umowy. Przekraczanie ustalonych w Umowie ram czasowych jest zabronione.
2. W przypadku zgłoszenia przez Dziennego opiekuna braku gotowości do świadczenia opieki, Realizator
może w tym czasie zapewnić dzieciom Uczestników zastępczą opiekę u innego Dziennego opiekuna,
jedynie w sytuacji posiadania wolnego miejsca u innego Dziennego opiekuna oraz
wyrażenia przez niego zgody na zastępstwo. W sytuacji braku możliwości zapewnienia przez
Realizatora zastępczej opieki u innego Dziennego opiekuna, Uczestnik we własnym zakresie
zapewnia opiekę nad swoim dzieckiem.
§5
Obowiązki Realizatora
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1. Realizator jest zobowiązany do przekazania Uczestnikowi informacji o Dziennym opiekunie przed
rozpoczęciem korzystania z jego usług m.in. poprzez zapoznacie się z ofertą Dziennego opiekuna
złożoną w otwartym konkursie ofert, umożliwienie osobistego kontaktu z dziennym opiekunem.

2. W ramach wykonywania niniejszej umowy, Realizator zobowiązuje się do:
a) organizowania pracy Dziennych opiekunów;
b) zagwarantowania Dziennym opiekunom wsparcia w organizacji warunków sprawowania przez
nich opieki poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów i akcesoriów;
c) koordynowania i nadzorowania pracy Dziennych opiekunów;
d) monitorowania Dziennych opiekunów w zakresie świadczonych przez nich usług opiekuńczych;
e) przeprowadzania przez wyznaczonego pracownika odpowiedzialnego za monitoring Dziennych
opiekunów, wywiadów z Uczestnikami w zakresie ustalenia ich aktualnego statusu zawodowego
oraz jakości sprawowanej opieki nad ich dzieckiem oddanym pod opiekę Dziennego opiekuna;
f) rozstrzygania sporów pomiędzy Uczestnikiem a Dziennym opiekunem w zakresie sposobu
sprawowania opieki.
3. Realizator jest zobowiązany do niezwłocznego wystawienia na prośbę Uczestnika zaświadczeń
dotyczących w szczególności uczestnictwa w zadaniu, ponoszonych opłatach, chorobie dziennego
opiekuna.
4. Realizator jest zobowiązany do wystawienia rachunku po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na
podstawie dostarczonych przez Dziennego opiekuna list obecności i dostarczenia go Uczestnikowi, w
sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej umowy.

§6
Opłaty za powierzanie dziecka
1. Zasady i wysokość opłaty miesięcznej za korzystanie przez Uczestnika z usług świadczonych przez
Dziennego opiekuna określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.
2. Wysokość opłaty naliczanej Uczestnikowi za każdy miesiąc sprawowania opieki nad jego dzieckiem,
będzie ustalana w oparciu o listy obecności dziecka w danym miesiącu u Dziennego opiekuna.
3. Minimalna opłata miesięczna Uczestnika za powierzanie dziecka Dziennemu opiekunowi, wynika
z

faktycznego

zapotrzebowania

na

świadczoną

opiekę,

zgłoszonego

w Załączniku nr 3. Stanowi ona iloczyn ilości godzin faktycznego zapotrzebowania na świadczoną
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opiekę, zgłoszonego w Załączniku nr 3 i stawki godzinowej za powierzanie dziecka Dziennemu
opiekunowi, o której mowa w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.
4. W przypadku braku sprawowania opieki nad dzieckiem z przyczyn leżących po stronie Dziennego
opiekuna, opłata za powierzanie dziecka zostaje zmniejszona o 1/20 minimalnej miesięcznej opłaty
za powierzanie dziecka za każdy dzień nieświadczonej opieki.
5. Listy obecności, o których mowa w ust. 2 będą prowadzone przez Dziennego opiekuna i będą
zawierały szczegółowe dane dotyczące sprawowanej opieki, w szczególności:
a) daty i godziny pozostawienia dziecka u Dziennego opiekuna;
b) daty i godziny odbierania dziecka od Dziennego opiekuna przez Uczestnika zadania lub osobę
przez niego upoważnioną;
c) łączny czas sprawowania przez Dziennego opiekuna opieki nad dzieckiem w danym dniu;
d) miejsce na uwagi Dziennego opiekuna w zakresie sprawowanej opieki.
6. Uczestnik zadania obowiązany jest do zapłaty kosztów sprawowania opieki nad jego dzieckiem
w terminie najpóźniej do 25 dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po
miesiącu, za który Uczestnik uiszcza opłatę.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na wskazanym rachunku bankowym
Realizatora.
8. W przypadku nieterminowego uregulowania płatności przez Uczestnika, Realizatorowi przysługują
odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia w płatności.
9. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty należności głównej wraz z odsetkami za opóźnienie bez
odrębnego wzywania go przez Realizatora.
10. W przypadku zalegania przez Uczestnika z płatnościami za korzystanie z usług świadczonych na rzecz
jego dziecka przez Dziennego opiekuna, za choćby jeden miesiąc, Realizatorowi przysługuje prawo
do:
a) wstrzymania świadczenia usług opiekuńczych na rzecz dziecka Uczestnika, do czasu uregulowania
przez niego należności wraz z ustawowymi odsetkami, za okres, za jaki powstała zaległość
płatnicza;
b) rozwiązania niniejszej umowy bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.
§7
Okres realizacji umowy
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1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia …………………2016 r.
do dnia ………………… 2016 r.

2. Przedłużenie niniejszej umowy jest możliwe jedynie w przypadku otrzymania przez
Realizatora środków finansowych na kontynuację zadania, z uwzględnieniem § 2 ust. 3
niniejszej umowy. O ewentualnej możliwości przedłużenia Umowy, Uczestnicy zadania
zostaną powiadomieni przez Realizatora.
3. Opieka nad dzieckiem Uczestnika świadczona będzie od dnia ……………………….. 2016 r.
§8
Spory
1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Uczestnikiem a Dziennym opiekunem sprawującym opiekę
nad dzieckiem Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Realizatorowi z
wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy zainteresowanymi stronami.
2. Uczestnik może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1 niezwłocznie po zaistnieniu sporu lub
okoliczności wymagających rozstrzygnięcia przez Realizatora.

§9
Wypowiedzenie umowy
1. Umowa może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w ust.1 musi zostać złożone w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 10
Rozwiązanie umowy
1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
2. Realizator ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez
zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) naruszenia przez Uczestnika zadania obowiązków wynikających z niniejszej umowy;
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b) korzystania przez Uczestnika zadania z usług Dziennego opiekuna w wymiarze
mniejszym niż zadeklarowana zgodnie z Deklaracją powierzenia dziecka, o której
mowa w § 3 ust. 1 pkt. d);
c) przekraczania przez Uczestnika ustalonych w § 4 ust. 1 ram czasowych dotyczących
korzystania z usług Dziennego opiekuna;
d) zalegania przez Uczestnika zadania z płatnościami za korzystanie z usług świadczonych na rzecz
jego dziecka przez Dziennego opiekuna za choćby jeden miesiąc;
e) stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika zadania w formularzu rekrutacyjnym lub niniejszej
umowie są niezgodne z prawdą.
3. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym, Realizator ma
prawo wezwać Uczestnika do zaprzestania naruszeń, o których mowa w ust. 2, wyznaczając mu do
tego odpowiedni termin, pod rygorem rozwiązania niniejszej umowy, w przypadku nie zastosowania
się przez Uczestnika zadania do powyższego wezwania.

4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Jeżeli w trakcie trwania niniejszej umowy, dziecko Uczestnika, nad którym sprawowana
jest opieka przez Dziennego opiekuna, ukończy 3 rok życia, niniejsza umowa zostaje
rozwiązana

z

dniem

ukończenia

przez

dziecko

3

roku

życia

lub,

w przypadku dostarczenia przez Uczestnika oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1
pkt i) z ostatnim dniem roku szkolnego, w którym dziecko ukończyło 3 rok życia.

§ 11
Odpowiedzialność Dziennego opiekuna
1. Odpowiedzialność za szkody mogące powstać w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
Uczestnika zadania ponosi Dzienny opiekun.
2. Realizator obejmuje Dziennego opiekuna ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC)
w okresie świadczenia usług opiekuńczych. Suma gwarancyjna w ramach polisy OC opiewa na kwotę
maksymalnie 10 000,00 zł.
3. W przypadku wyrządzenia przez Dziennego opiekuna szkody, o której mowa w ust. 1, przekraczającej
kwotę 10.000,00 zł, Dzienny opiekun ponosi odpowiedzialność za naprawienie szkody.
4. Dziecko powierzane pod opiekę Dziennego opiekuna w ramach zadania, nie podlega
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
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5. Opiekun stanowczo odmawia wydania dziecka z Punktu opieki w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub przejawia
agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku
opiekun wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
6. Dzienny opiekun powiadamia koordynatora zadania, który wydaje jej dyspozycje, mające na celu
odizolowanie dziecka od rodzica/opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu/środków
odurzających.
7. Jeśli rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z Punktu opieki lub gdy nieobecność rodziców
się przedłuża (tj. po godzinach otwarcia Punktu), koordynator zadania może po konsultacji z
najbliższą jednostką policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
§ 12
Korespondencja
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej
umowy. Korespondencja będzie adresowana na poniższe adresy:
Realizator

Uczestnik

Wrocławskie Centrum Integracji

ul.

„Wrocławski Opiekun Dzienny"
ul. Strzegomska 49, 53-611 Wrocław

tel.

(tel. 71/ 782 35 19)

e-mail:

e-mail: dorota.butryn@wci.wroclaw.pl

2. W przypadku zmiany wskazanych powyżej danych adresowych, strony zobowiązane są do
niezwłocznego pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowania się nawzajem
o zaistniałej sytuacji oraz wskazania aktualnych danych, umożliwiających kontakt. Zmiana numeru
telefonu oraz adresu e-mail wskazanego w § 12 ust. 1 nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej, z zastrzeżeniem § 12 ust.
2 zdanie 2.
2. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym
przypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.
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3. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie,
a w przypadku niemożności zakończenia sporu w ten sposób, spory rozstrzygał będzie sąd
powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Realizatora.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w
wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 nr 45, poz. 235).
5. Integralna częścią umowy są:
Załącznik 1: Podstawowy skład wyprawki;
Załącznik 2: Deklaracja powierzenia dziecka pod opiekę Dziennego opiekuna;
Załącznik 3: Oświadczenie o faktycznym zapotrzebowaniu na korzystanie z usług opiekuńczych Dziennego
opiekuna;
Załącznik 4: Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka;
Załącznik 5: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
Załącznik 6: Oświadczenie o sposobie otrzymywania korespondencji.

…………………………………………
podpis Uczestnika/Uczestniczki

……………………………………………………………….
podpis Zastępcy Dyrektora Wrocławskiego
Centrum Integracji
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