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R-BP-SOP.014.1.21.2020 
 

ZARZĄDZENIE NR 21/2020 
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach 

projektu „SIS PhD Ekonomia+” wprowadzonego Zarządzeniem  nr 105/2019 Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu  z dnia 1 października 2019 r.  

 
§ 1 

W Regulaminie przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD 
Ekonomia+”, będącym załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 105/2019, wprowadza się następujące zmiany: 

1) Treść § 2 ust. 2 przyjmuje następujące brzmienie: 

„2. Uprawienia do otrzymywania stypendium przysługują wyłącznie doktorantom projektu SIS PhD 

Ekonomia+, zwanym dalej „projektem”.” 

2) Treść § 3 ust. 1 i 2 przyjmuje następujące brzmienie:  

„1. Stypendia przyznawane są za podejmowanie aktywności ponad minimum określone w Regulaminie 

studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (uchwała nr 

R.0000.28.2017 z 20 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami – dalej zwany Regulaminem studiów 

trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW) w oparciu o ocenę osiągnięć doktoranta dokonywaną na 

podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad to minimum (Załącznik nr 2). 

2. Doktorant ma obowiązek złożyć Arkusz okresowej oceny doktoranta (Załącznik 1) rozszerzony o 

wykaz aktywności podejmowanych ponad to minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego 

stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2) oraz Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego 

dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych 

Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” (Załącznik 3) do 15 stycznia danego 

roku w BOD.” 

3) Treść § 4 przyjmuje następujące brzmienie:  

„1. Stypendium kategorii A przyznawane jest na okres od 1.10.2018r. do 31.12.2018r. doktorantowi, który 

został przyjęty na interdyscyplinarne studia doktoranckie w ramach projektu. 

2. Stypendium kategorii B przyznawane jest na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. doktorantowi, który 

w roku kalendarzowym 2018 spełnił następujące wymagania: 

a) minimalna ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich: 4,5 i/lub wykazanie się dodatkową, 

udokumentowaną aktywnością naukową, 

b) pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora, 

c) pozytywna decyzja KSD. 
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3. Stypendium kategorii C przyznane jest na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. doktorantowi, który w 

roku kalendarzowym 2019 spełnił następujące wymagania: 

a) wpis na II rok studiów doktoranckich, 

b) zrealizowany w 2019r. zakres prac określonych w Harmonogramie realizacji minimalnego zakresu prac 

przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr2 

do uchwały Senatu nrR.0000.28.2017), 

c) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2019r. dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora 

na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

UEW (Załącznik nr 2), 

d) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2019r. dokonana przez KSD na podstawie Arkusza okresowej 

oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum 

określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2), 

e) zrealizowanie trzech różnych zadań z aktywności wymienionych w ust. 6.  

4. Stypendium kategorii D przyznane jest na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. doktorantowi, który w 

roku kalendarzowym 2020 spełnił następujące wymagania: 

a) wpis na III rok studiów doktoranckich, 

b) zrealizowany w 2020r. zakres prac określonych w Harmonogramie realizacji minimalnego zakresu prac 

przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr2 

do uchwały Senatu nrR.0000.28.2017), 

c) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2020r. dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora 

na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

UEW (Załącznik nr 2), 

d) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2020r. dokonana przez KSD na podstawie Arkusza okresowej 

oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum 

określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2), 

e) zrealizowanie trzech różnych zadań z aktywności wymienionych w ust. 6.  

5. Stypendium kategorii E przyznane jest na okres od 1.01.2022r. do 31.10.2022r. doktorantowi, który w 

roku kalendarzowym 2021 spełnił następujące wymagania: 

a) wpis na IV rok studiów doktoranckich, 

b) zrealizowany w 2021r. zakres prac określonych w Harmonogramie realizacji minimalnego zakresu prac 

przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr2 

do uchwały Senatu nrR.0000.28.2017), 

c) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2021r. dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora 

na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

UEW (Załącznik nr 2), 

d) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2021r. dokonana przez KSD na podstawie Arkusza okresowej 

oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum 

określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2), 
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e) zrealizowanie trzech różnych działań z aktywności wymienionych w ust. 6.  

6. Za podejmowanie aktywności ponad minimum określone w Regulaminu studiów trzeciego stopnia 

(doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uważa się następujące działania: 

a) aktywny udział w konferencji międzynarodowej wraz z publikacją artykułu lub wystąpieniem, 

b) praca w międzynarodowym zespole badawczym, 

c) publikacja w prestiżowym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym tj. z listy Journal Citation Reports 

(Impact Factor), które równocześnie znajduje się na liście ogłoszonej w Komunikacie MNiSW w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

obowiązującej w danym roku oceny, 

d) proofreading, 

e) wizyta studyjna w uznanych ośrodkach zagranicznych, 

f) kurs on-line z oferty zagranicznych uczelni, 

g) tutoring on-line z tutorem z zagranicy, 

h) udział w międzynarodowej szkole letniej, 

i) zagraniczny staż naukowy, 

j) złożenie wniosku o finansowanie badań naukowych ze środków krajowych i/lub międzynarodowych, 

k) kierowanie i realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków krajowych i/lub 

międzynarodowych,  

l) kurs z kompetencji miękkich/komercjalizacji/przedsiębiorczości akademickiej, 

m) inne działanie wskazane przez opiekuna naukowego/promotora.”; 

 

4) Treść § 5 przyjmuje następujące brzmienie:  

„1. Niewykonanie zadań w danym okresie oceny, określonej w § 4 ust. 2-6, zweryfikowane przez opiekunów 

naukowych/promotorów i KSD będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium aż do czasu 

zrealizowania przez doktoranta zadań uprawniających do otrzymywania stypendium na dany rok 

kalendarzowy. 

2. Doktorant po zrealizowaniu zadań uprawniających do otrzymywania stypendium na dany rok 

kalendarzowy ma obowiązek ponownie złożyć Arkusz oceny okresowej (Załącznik 1) rozszerzony o wykaz 

aktywności podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia 

(doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr 2) oraz Wniosek o przyznanie 

stypendium motywacyjnego dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących 

w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” (Załącznik 2) 

w BOD.” 

 

§2 

Wprowadza się następujące załączniki do Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w programie interdyscyplinarne studia doktoranckie w ramach 

projektu SIS PhD Ekonomia: 

1. Załącznik nr 1 – Arkusz okresowej oceny doktoranta  

2. Załącznik nr 2 – Wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów 

trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW  
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3. Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego dla doktorantów Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach 

projektu „SIS PhD Ekonomia+” 

§ 3 
Pozostałe zapisy Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu 
„SIS PhD Ekonomia+” nie ulegają zmianie. 

§ 4 
Ujednolicony Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD 
Ekonomia+” stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Rektor 
 
 
 
         Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 
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Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 21/2020 

 

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich  

w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+”  
 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów motywacyjnych dla doktorantów 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu realizujących interdyscyplinarne studia doktoranckie finansowane 
w ramach projektu pt.: „SIS PhD Ekonomia+” (Działanie 3.2 Studia Doktoranckie, Oś III Szkolnictwo wyższe dla 
gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). 

 

2. Stypendia przyznawane w ramach projektu mają na celu zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na 

studiach doktoranckich, wyrównanie szans dostępu do prowadzenia badań naukowych, a także umożliwienie 

zintensyfikowania badań naukowych i rozwijania badań interdyscyplinarnych. 

§ 2 

1. Stypendium motywacyjne, zwane dalej „stypendium” otrzymują uczestnicy interdyscyplinarnych studiów 

doktoranckich, zwani dalej „doktorantami” spełniający wymagania określone w niniejszym regulaminie. 

2. Uprawienia do otrzymywania stypendium przysługują wyłącznie doktorantom projektu SIS PhD Ekonomia+, 

zwanym dalej „projektem”. 

3. Nadzór merytoryczny i koordynację zadań w zakresie przyznawania stypendiów sprawuje kierownik 

projektu, będący jednocześnie kierownikiem interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, zwanym dalej 

„KSD”.  

4. Obsługę administracyjną oraz zadania związane z informacją i promocją prowadzi Biuro Obsługi 

Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zwane dalej „BOD”.  

§ 3 

1. Stypendia przyznawane są za podejmowanie aktywności ponad minimum określone w Regulaminie studiów 

trzeciego stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (uchwała nr R.0000.28.2017 

z 20 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami – dalej zwany Regulaminem studiów trzeciego stopnia 

(doktoranckich) UEW) w oparciu o ocenę osiągnięć doktoranta dokonywaną na podstawie Arkusza 

okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad to 

minimum (Załącznik nr 2). 

2. Doktorant ma obowiązek złożyć Arkusz okresowej oceny doktoranta (Załącznik 1) rozszerzony o wykaz 

aktywności podejmowanych ponad to minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia 
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(doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2) oraz Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego dla 

doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych 

Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” (Załącznik 3) do 15 stycznia danego roku 

w BOD. 

3. Stypendia przyznawane są w następujących kategoriach i wysokości podanej w stawkach miesięcznych w 

kwocie brutto wraz z narzutami pracodawcy: 

a) kategoria A: 1300 zł 

b) kategoria B: 1700 zł 

c) kategoria C: 1900 zł 

d) kategoria D: 2100 zł 

e) kategoria E: 2400 zł 

§ 4 

1. Stypendium kategorii A przyznawane jest na okres od 1.10.2018r. do 31.12.2018r. doktorantowi, który 

został przyjęty na interdyscyplinarne studia doktoranckie w ramach projektu. 

2. Stypendium kategorii B przyznawane jest na okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019r. doktorantowi, który w 

roku kalendarzowym 2018 spełnił następujące wymagania: 

a) minimalna ocena na dyplomie ukończenia studiów magisterskich: 4,5 i/lub wykazanie się dodatkową, 

udokumentowaną aktywnością naukową, 

b) pozytywna opinia opiekuna naukowego/promotora, 

c) pozytywna decyzja KSD. 

3. Stypendium kategorii C przyznane jest na okres od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. doktorantowi, który w roku 

kalendarzowym 2019 spełnił następujące wymagania: 

a) wpis na II rok studiów doktoranckich, 

b) zrealizowany w 2019r. zakres prac określonych w Harmonogramie realizacji minimalnego zakresu prac 

przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr2 

do uchwały Senatu nrR.0000.28.2017), 

c) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2019r. dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora 

na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

UEW (Załącznik nr 2), 

d) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2019r. dokonana przez KSD na podstawie Arkusza okresowej 

oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum 

określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2), 

e) zrealizowanie trzech różnych zadań z aktywności wymienionych w ust. 6.  

4. Stypendium kategorii D przyznane jest na okres od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. doktorantowi, który w roku 

kalendarzowym 2020 spełnił następujące wymagania: 

a) wpis na III rok studiów doktoranckich, 
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b) zrealizowany w 2020r. zakres prac określonych w Harmonogramie realizacji minimalnego zakresu prac 

przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr2 

do uchwały Senatu nrR.0000.28.2017), 

c) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2020r. dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora 

na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

UEW (Załącznik nr 2), 

d) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2020r. dokonana przez KSD na podstawie Arkusza okresowej 

oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum 

określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2), 

e) zrealizowanie trzech różnych zadań z aktywności wymienionych w ust. 6.  

5. Stypendium kategorii E przyznane jest na okres od 1.01.2022r. do 31.10.2022r. doktorantowi, który w roku 

kalendarzowym 2021 spełnił następujące wymagania: 

a) wpis na IV rok studiów doktoranckich, 

b) zrealizowany w 2021r. zakres prac określonych w Harmonogramie realizacji minimalnego zakresu prac 

przez uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr2 

do uchwały Senatu nrR.0000.28.2017), 

c) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2021r. dokonywana przez opiekuna naukowego/promotora 

na podstawie Arkusza okresowej oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

UEW (Załącznik nr 2), 

d) pozytywna ocena osiągnięć doktoranta w 2021r. dokonana przez KSD na podstawie Arkusza okresowej 

oceny doktoranta (Załącznik nr 1) rozszerzonego o wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum 

określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) UEW (Załącznik nr 2), 

e) zrealizowanie trzech różnych działań z aktywności wymienionych w ust. 6.  

6. Za podejmowanie aktywności ponad minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia 

(doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uważa się następujące działania: 

a) aktywny udział w konferencji międzynarodowej wraz z publikacją artykułu lub wystąpieniem, 

b) praca w międzynarodowym zespole badawczym, 

c) publikacja w prestiżowym czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym tj. z listy Journal Citation Reports 

(Impact Factor), które równocześnie znajduje się na liście ogłoszonej w Komunikacie MNiSW w sprawie 

wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 

obowiązującej w danym roku oceny, 

d) proofreading, 

e) wizyta studyjna w uznanych ośrodkach zagranicznych, 

f) kurs on-line z oferty zagranicznych uczelni, 

g) tutoring on-line z tutorem z zagranicy, 

h) udział w międzynarodowej szkole letniej, 

i) zagraniczny staż naukowy, 

j) złożenie wniosku o finansowanie badań naukowych ze środków krajowych i/lub międzynarodowych, 
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k) kierowanie i realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków krajowych i/lub 

międzynarodowych,  

l) kurs z kompetencji miękkich/komercjalizacji/przedsiębiorczości akademickiej, 

m) inne działanie wskazane przez opiekuna naukowego/promotora. 

§ 5 

1. Niewykonanie zadań w danym okresie oceny, określonej w § 4 ust. 2-6, zweryfikowane przez opiekunów 

naukowych/promotorów i KSD będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium aż do czasu 

zrealizowania przez doktoranta zadań uprawniających do otrzymywania stypendium na dany rok 

kalendarzowy. 

2. Doktorant po zrealizowaniu zadań uprawniających do otrzymywania stypendium na dany rok kalendarzowy 

ma obowiązek ponownie złożyć Arkusz oceny okresowej (Załącznik 1) rozszerzony o wykaz aktywności 

podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Załącznik nr 2) oraz Wniosek o przyznanie stypendium 

motywacyjnego dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uczestniczących w 

Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD Ekonomia+” (Załącznik 2) w BOD. 

§ 6 

1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium doręcza się na piśmie za pokwitowaniem 

odbioru, osobiście w BOD lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty. 

2. O terminie odbioru decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium wydanej w pierwszej 

instancji zawiadamia się niezwłocznie doktorantów za pośrednictwem strony internetowej BOD. 

3. Od decyzji KSD przysługuje prawo do odwołania do Rektora, które należy złożyć w BOD w terminie 14 dni 

od daty doręczenia decyzji. 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają wewnętrzne przepisy Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przepisy krajowe i unijne. 

Załączniki 

Załącznik nr 1 – Arkusz okresowej oceny doktoranta  

Załącznik nr 2 – Wykaz aktywności podejmowanych ponad  minimum określone w Regulaminie studiów trzeciego 

stopnia (doktoranckich) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Tekst jednolity Regulaminu studiów 

trzeciego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu został sporządzony na podstawie uchwały nr 

R.0000.28.2017 z 20 kwietnia 2017 r. oraz uchwały nr R.0000.55.2017 z 22 czerwca 2017 r. oraz uchwały nr 

R.0000.61.2017 z 26 września 2017 r. oraz uchwały nr R.0000.68.2017 z 19 października 2017 z późniejszymi 

zmianami) 

Załącznik nr 3 – Wniosek o stypendium motywacyjne dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu uczestniczących w Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w ramach projektu „SIS PhD 

Ekonomia+”  
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