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Preludium a Preludium Bis

PRELUDIUM PRELUDIUM  BIS

Kto? Kierownik Projektu -> Doktorant
Opiekun Naukowy

Kierownik Projektu -> Promotor
Doktorant

Jak długo? 12-36 miesięcy 36-48 miesięcy

Ile? 70 – 210 tys. zł Max 180 tys. zł nie wliczając stypendium

Za ile? Max. 1 500 zł/mies. Dla Kierownika Projektu Max. 40 tys. zł dla Kierownika Projektu
5 lub 6 tys. zł dla Doktoranta

Aparatura Nie można

Ocena 75% - ocena projektu
10% - ocena dorobku Kierownika Projektu
10% - ocena dorobku Opiekuna Naukowego
5% - ocena możliwości wykonania

35% - ocena projektu
60% - ocena dorobku Kierownika Projektu
5% - ocena możliwości wykonania



Etiuda

Etiuda

Kto? Kierownik Projektu -> Doktorant z otwartym przewodem doktorskim

Jak długo? 6-12 miesięcy, w tym staż 3-6 miesięcy

Za ile? 1. stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie na okres 6 do 12 miesięcy
2. 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik 
korekcyjny
3. pokrycie kosztów podróży do miejsca stażu zagranicznego: od 1000 zł do 10 000 
zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy

Ocena 2- stopniowa ocena: 
I etap - ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu 
Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. 
II etap – rozmowa kwalifikacyjna i ustalenie listy rankingowej wniosków 
zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.



Sonatina

Sonatina

Kto? osoba posiadająca stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed 
rokiem wystąpienia z wnioskiem

Jak długo? 24-36 miesięcy, w tym staż 3-6 miesięcy

Za ile? 1. stypendium naukowe: 4500 zł miesięcznie na okres 6 do 12 miesięcy
2. 12 000 zł miesięcznie – kwota przemnożona przez procentowy wskaźnik 
korekcyjny
3. pokrycie kosztów podróży do miejsca stażu zagranicznego: od 1000 zł do 10 000 
zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy

Ocena 2- stopniowa ocena: 
I etap - ewaluacja prowadzona przez dwóch Ekspertów oraz decyzja Zespołu 
Ekspertów o skierowaniu do II etapu oceny. 
II etap – rozmowa kwalifikacyjna i ustalenie listy rankingowej wniosków 
zakwalifikowanych do finansowania przez Zespół Ekspertów.



Sonata

Kto? Kierownik Projektu -> osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 
2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
w prace badawcze mogą być zaangażowani dodatkowi wykonawcy, w tym studenci 
i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc

Jak długo? 12-36 miesięcy

Za ile? 1. 140 tys. zł rocznie lub max. 2 000 zł/mies.
2. stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktoratów (maks. 5 000 zł 
miesięcznie na każdy miesiąc realizacji projektu)
3. tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego 
(max. 3 500 zł na zespół)

Ocena 55% - ocena projektu
40% - ocena dorobku Kierownika Projektu
5% - ocena możliwości wykonania

Sonata



PROM - Międzynarodowa wymiana 

stypendialna studentów i doktorantów

30-dniowe staże naukowe – 5 miejsc – doktoranci, 3 miejsca MN
14-dniowe badania naukowe – 14 miejsc – doktoranci, 1 miejsce – MN
10-dniowe wizyty na badania – 2 miejsca 
6-dniowe konferencje – 10 miejsc

1. Stypendia wypłacane ryczałtem
2. Uproszczony sposób rozliczenia
3. Mała konkurencja (tylko UEW)
4. Rekrutacja – wniosek i załączniki
5. Formalności



Program im. Iwanowskiej

Program im. Iwanowskiej

Kto? Doktoranci i uczestnicy Szkoły Doktorskiej

Po co? 1. odbycie części kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;
2. prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem  rozprawy doktorskiej;
3. pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;
4. zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”;
5. inne formy aktywności naukowej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako 
uzupełnienie powyższych celów.

Jak długo? 12-36 miesięcy

Za ile? 1. 9 000 zł/mies. lub 6 000 zł (+2 000 zł – małżonek i + 1 000 zł dziecko)
2. Dodatek mobilnościowy: Europa: 7 000 zł + 2 000 zł/os.; poza Europą: 12 000 zł + 5 000 zł/os.

Ocena 35% - zakres i sposób realizacji planowanych działań
30% - dotychczasowy przebieg działalności naukowej lub akademickiej
25% - wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój i na rozwój dyscypliny



Program im. Bekkera

Program im. Bekkera

Kto? Naukowcy i nauczyciele akademiccy

Po co? 1. odbycie stażu podoktorskiego
2. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
3. pozyskanie materiałów do pracy naukowej

Jak długo? od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego Naukowca
3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców

Za ile? 1. 12 000 zł/mies. lub 8 000 zł (+2 000 zł – małżonek i + 1 000 zł dziecko)
2. Dodatek mobilnościowy: Europa: 7 000 zł + 2 000 zł/os.; poza Europą: 12 000 zł + 5 000 zł/os.

Ocena 25% - zakres i sposób realizacji planowanych działań
35% - dotychczasowy przebieg działalności naukowej lub akademickiej
20% - wpływ uczestnictwa w Programie na dalszy rozwój i na rozwój dyscypliny
20% - Renoma i poziom naukowy ośrodka goszczącego



Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Badań Naukowych

Joanna Marcinkowska joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl, 71 36 80 988

Adam Grudziński adam.grudzinski@ue.wroc.pl, 71 36 80 350

Bud. D, pok. 109

mailto:joanna.marcinkowska@ue.wroc.pl
mailto:adam.grudzinski@ue.wroc.pl


Program doskonałości naukowo-badawczej 



1. Granty:

PROGRAM YOUNG REASERCHER – granty dla młodych naukowców do 35 r.ż. oraz dla
młodej kadry (osoba będąca nauczycielem akademickim — i nie posiadająca stopnia
doktora albo posiadająca stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest
zatrudniona w uczelni), doktoranci szkoły doktorskiej– wsparcie badań, badania
pilotażowe, dokończenie badań.

Kwota – do 20 000 PLN Czas – do 12 msc

Finansowane są: 
- Zakup baz danych
- Analizy zewnętrzne (usługi)
- Materiały niezbędne do realizacji zadania
- Wynagrodzenia ( max 4000 PLN brutto brutto)

Informacje o grantach i finansowaniu z Interekon



1. Granty:

PROGRAM MINIGRANTY – granty dla naukowców (pracowników UEW) w istniejących
zespołach badawczych – na realizację pojedynczych zadań naukowych, tj. badań
(wstępnych i zasadniczych)

Kwota – do 20 000 PLN

Czas – do 12 msc

Finansowane są: 
- Zakup baz danych
- Analizy zewnętrzne (usługi)
- Materiały niezbędne do realizacji zadania
- Wynagrodzenia ( max 4000 PLN brutto brutto)

Informacje o grantach i finansowaniu z Interekon



Informacje o grantach i finansowaniu z Interekon

2. Wyjazdy zagraniczne do 14 dni

3. Szkolenia

4. Wyjazdy konferencyjne



Wyjazdy naukowe

Wyjazdy
zagraniczne        
do 14 dni

Wyjazdy na 
szkolenia,
spotkania 
brokerskie

Wyjazdy na 
konferencje

Dla kogo? Młodzi pracownicy 
naukowi do 35r.ż. Oraz 
młoda kadra

Pracownicy UEW z 
istniejących zespołów 
badawczych

Pracownicy UEW z 
istniejących zespołów 
badawczych

Wartość programu 5 000 PLN 2 000 PLN 7 000 PLN

Oczekiwane efekty • Artykuły, w tym pokonferencyjne
• Wizyty studyjne pracowników UEW w jednostkach zagranicznych
• Wizyty profesorów wizytujących
• Nowe, międzynarodowe zespoły badawcze, umowy o współpracy, doktoraty.



Informacje o grantach i finansowaniu z Interekon

DODATKOWE WSPARCIE

1. Dofinansowanie korekt językowych

2. Szkolenia wewnętrzne

3. Nagroda za osiągnięcia naukowe



Informacje o grantach i finansowaniu z Interekon

SKUTECZNE ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA

KAŻDY BENEFICJENT ZOBLIGOWANY JEST DO:

 Złożenia co najmniej 1 wniosku grantowego

 Przedstawienia co najmniej 1 artykułu przyjętego do recenzji w
renomowanych czasopismach naukowych o oznaczonym współczynniku
wpływu lub indeksowanych w WoS/Scopus (lista MNiSW)



KLUCZOWE OBSZARY BADAŃ

 FinTech i Big Data;

 Sieci współpracy, łańcuchy logistyczne i ekosystemy biznesu;

 Technologia Żywności i Żywienia, Chemia;

 Ekonomia społeczna (pracy), ekonomia rozwoju;

 Przedsiębiorczość i innowacje.



 Okres realizacji 1.01.2019 – 31.12.2022

 Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

 www.interekon.ue.wroc.pl

 Kontakt: dr Magdalena Bywalec

http://www.interekon.ue.wroc.pl/


Program doskonałości naukowo-badawczej 

www.interekon.ue.wroc.pl

http://www.interekon.ue.wroc.pl/


EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI 
NAUKOWEJ

Aleksandra Szpulak

16.10.2019 



Kryteria oceny i ich waga w ocenie końcowej 
w dziedzinach HST

K1: poziom naukowy prowadzonej działalności (waga 0,7)

K2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (waga 0,1)

K3: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa 
i gospodarki - ocena ekspercka (waga 0,2)



Kryterium 1: poziom naukowy prowadzonej działalności 

Rodzaje publikacji uwzględnione w ewaluacji:

• artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych i w recenzowanych 
materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych (tylko posiadających indeks 
CORE) zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism,

• artykuły naukowe opublikowane w czasopismach naukowych niezamieszczonych w 
ministerialnym wykazie czasopism,

• monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w ministerialnym 
wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich 
monografiach,

• monografie naukowe wydane przez wydawnictwa niezamieszczone w ministerialnym 
wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich 
monografiach.



Wartość punktowa artykułów naukowych

Artykuł w 
czasopiśmie 

Całkowita wartość punktowa 
publikacji Pc w okresie

Przeliczeniowa wartość punktowa 
publikacji P w okresie

Udział 
jednostkowy 

autora U

Wartość pkt udziału 
jednostkowego Pu

2017 – 2018
wykaz z 2017

2019 – 2020
wykaz z 2019 2017-2018 2019 - 2020 

𝑃

𝑃𝑐

1

𝑘

𝑃

𝑘

z wykazu 
czasopism

min 30

200

min 30

200

140 140

100 100

25 lub 20
70

𝑃𝑐
𝑘

𝑚, min 10%Pc
40

mniej niż 20 20
𝑃𝑐

𝑘

𝑚
, min 10%Pcpoza 

wykazem
5 5

Artykuł 
recenzyjny 

25%𝑃𝑐
25%P

(P ustalone jw.)
jw. jw.

k – liczba autorów z jednej dyscypliny i podmiotu (dysycplinopodmiotu), m – liczba autorów ogółem

http://www.ue.wroc.pl/nauka/18752/zasady_ewaluacji_i_rekomendacje_dla_pracownikow.html
http://www.ue.wroc.pl/nauka/18751/lista_czasopism_i_wydawcow.html


Przed pisaniem artykułu

1. Ustal m – liczbę autorów artykułu oraz k – liczbę autorów artykułu, którzy zadeklarowali tą 
samą co Ty dyscyplinę oraz pracują w UEW lub są doktorantami w Szkole Doktorskiej UEW

2. Wybierz tytuł czasopisma z wykazu czasopism z 2019 roku – czasopismo przypisane do 
zadeklarowanej przez Ciebie dyscypliny 

3. Na podstawie wykazu ustal Pc – całkowitą wartość punktową artykułu

4. Użyj kalkulatora udziałów jednostkowych w publikacji i ich wartości punktowej, aby ustalić 
u – udział jednostkowy autora w publikacji oraz Pu - wartość punktową udziału 
jednostkowego 

5. Kryterium decyzyjne: max Pu – wartości punktowej Twojego udziału jednostkowego 

6. Dodawaj u – udziały jednostkowe, aby kontrolować zapełnienie swoich slotów 

http://www.ue.wroc.pl/nauka/18751/lista_czasopism_i_wydawcow.html
http://www.ue.wroc.pl/nauka/18752/zasady_ewaluacji_i_rekomendacje_dla_pracownikow.html


Wartość punktowa monografii naukowych w HST

Typ publikacji
Całkowita wartość pkt 

publikacji Pc
w okresie 2017-2020

Przeliczeniowa wartość 
pkt publikacji P

w okresie 2017-2020

Udział 
jednostkowy

autora U

Wartość  pkt 
udziału 

jednostkowego 
Pu

Monografia/Redakcja/Rozdział 
poziom 2

300/150/75 300/150/75

𝑃

𝑃𝑐

1

𝑘

𝑃

𝑘

Monografia/Redakcja/Rozdział 
poziom 1, 
Monografia poza wykazem 
oceniona przez KEN (max 5 
monografii, ocena na wniosek), 

100/20/20
𝑃𝑐

𝑘

𝑚, 

min 10%Pc

Monografia/Redakcja/Rozdział 
poza wykazem

20/5/5
𝑃𝑐

𝑘

𝑚
, 

min 10%Pc
Przekład monografii na język 
polski lub z polskiego na inny 
język nowożytny

25%𝑃𝑐 25%P (P ustalone jw.) jw. jw.

k – liczba autorów z jednej dyscypliny i podmiotu (dyscyplinopodmiotu), m – liczba autorów ogółem

http://www.ue.wroc.pl/nauka/18752/zasady_ewaluacji_i_rekomendacje_dla_pracownikow.html
http://www.ue.wroc.pl/nauka/18752/zasady_ewaluacji_i_rekomendacje_dla_pracownikow.html
http://www.ue.wroc.pl/nauka/18751/lista_czasopism_i_wydawcow.html
http://www.ue.wroc.pl/nauka/18751/lista_czasopism_i_wydawcow.html


Ograniczenia nałożone na sumę udziałów jednostkowych (ważoną liczbę 
publikacji): 

1) Suma udziałów jednostkowych U za uwzględnione w ewaluacji publikacje obliczona dla:

• pracownika: max. 4 x etat x udział czasu pracy w dyscyplinie; doktoranta: max 4

• pracownika: z tytułu monografii, redakcji monografii i rozdziałów w monografii, których całkowita 
wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, wynosi max. 2

• dyscypliny: max. 3N (tj. 660 dla N = 220)

• dyscypliny: z tytułu  monografii i redakcji monografii, których całkowita wartość punktowa wynosi nie 
więcej niż 100 pkt, wynosi max 20%*3N (tj. 132)

• dyscypliny: z tytułu publikacji artykułów w okresie 2019 -2020 oraz monografii/redakcji 
monografii/rozdziałów w monografii wynosi max. 2N (tj. 440) 

• pracowników spoza N oraz doktorantów ze szkoły doktorskiej wynosi max 20%*3N (tj. 132)

2) Suma punktów za autorstwo lub współautorstwo rozdziałów w monografii przyznane ewaluowanemu 
podmiotowi w dyscyplinie nie może przekroczyć całkowitej wartości punktowej monografii Pc



Kryterium 2: Efekty finansowe badań naukowych

1) Środki finansowe przyznane na realizację projektów badawczych finansowanych w trybie
konkursowym przez:

• instytucje zagraniczne lub organizacje międzynarodowe,

• NCN, NCBiR, NPRH,

• z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i innych niepodlegających
zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych

Jeśli kierownik projektu jest z dyscyplinopodmiotu, a badania mają związek merytoryczny z 
badaniami prowadzonymi w dyscyplinopodmiocie.

2) Przychody z tyt. komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-
how związanego z tymi wynikami,

3) Przychody z tyt. innych usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów spoza
sektora szkolnictwa wyższego i nauki.



Punktacja dla dziedzin HST

1) Projekty badawcze (suma pkt bez limitu):
• 1 pkt za 25 000 zł sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektów,

• 1 pkt za 12 500 zł sumy środków finansowych przyznanych na realizację projektów jeżeli
projekt jest realizowany w konsorcjum a lider jest spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki,

+ 400% pkt – projekty finansowane przez European Research Council,

+ 200% pkt – projekty finansowane w ramach programów ramowych w zakresie wspierania
badań i innowacji UE,

+ 50% pkt – inne projekty finansowane przez instytucje zagraniczne lub organizacje
międzynarodowe.

2) Komercjalizacja i prace na rzecz podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego
1 pkt. za 5 000 zł (suma punktów max 10N)



Kryterium 3: Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie 
społeczeństwa i gospodarki 

„Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i
gospodarki przeprowadza się na podstawie opisów związku między wynikami badań
naukowych i prac rozwojowych a gospodarką, funkcjonowaniem administracji
publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego,
bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na
rozwój cywilizacyjny społeczeństwa, sporządzonych na podstawie dowodów tego
wpływu, w szczególności w formie raportów, publikacji naukowych i cytowań w
innych dokumentach lub publikacjach ujawnionych w okresie objętym ewaluacją, ”

Dla N = 220 do oceny przedkłada się obowiązkowo 4 opisy wpływu



Definicja wpływu wg REF

1) To oddziaływanie, zmiana, korzyść i inne rodzaje wpływu:

na działania, zachowania, praktyki, nastawienie, rozumienie, świadomość, wydajność, 
wykonanie, postępowanie;

na beneficjentów, odbiorców wyników badań, społeczności, organizacje i jednostki (poza 
sektorem szkolnictwa wyższego);

o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym;

ujawnione w okresie objętym ewaluacją jako efekt badań prowadzonych w dyscyplinie w 
podmiocie i zakończonych w latach 1997 – 2020.

2) Zawiera ograniczenie lub zabezpieczenie przed szkodą, ryzykiem czy negatywnymi skutkami 

3) Nie dotyczy badań naukowych, wiedzy akademickiej, nauczania studentów,  szczególnie 
studentów ewaluowanego podmiotu

Źródło: Research Excellence Framework: „Assessment framework and guidance on submissions”, 2011, str. 48



Punktacja

• 100 pkt – za opis wpływu o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu,

• 70 pkt – za opis wpływu o krajowym zasięgu i znaczeniu,

• 50 pkt – za opis wpływu o regionalnym zasięgu i znaczeniu,

• 20 pkt – za opis wpływu o lokalnym zasięgu i znaczeniu,

• 0 pkt – za opis wpływu bez znaczenia albo bez udowodnionego wpływu albo za 
brak obowiązkowego opisu wpływu

• +20 pkt – dla opisów wpływu będących wynikiem interdyscyplinarnych badań 
naukowych o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki



Sankcje w ewaluacji 2017-2020

Liczba publikacji naukowych uwzględnianych w ewaluacji w danej dyscyplinie
naukowej (3N) zostanie zmniejszona o 3, w przypadku każdego pracownika
prowadzącego działalność naukową, który był zatrudniony w podmiocie przez co
najmniej 36 miesięcy i nie był w okresie objętym ewaluacją autorem ani
współautorem żadnego artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie
naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism ani żadnej monografii naukowej
wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w wykazie wydawnictw. Sankcje nie
dotyczą pracowników, którzy przebywali łącznie co najmniej 24 miesiące na
którymkolwiek z urlopów związanych z rodzicielstwem, urlopie bezpłatnym, urlopie
dla poratowania zdrowia czy zasiłku chorobowym.



Punktacja końcowa

Ocena w poszczególnych kryteriach:

K1: poziom naukowy prowadzonej działalności – suma wartości pkt 
udziałów jednostkowych/N

K2: efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – liczba 
pkt/N

K3: wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i 
gospodarki – średnia arytmetyczna pkt przyznanych przez ekspertów



Oferta szkoleń i inicjatyw dedykowanych 

rozwojowi naukowemu na UEW



1. Podstawowe umiejętności związane 
z wyszukiwaniem artykułów, 
poruszaniem się po bazach danych i 
korzystaniem z dostępnych zasobów 
wiedzy.

2. Program do zarządzania bibliografią 
(Mendeley).

http://www.bg.ue.wroc.pl/uslugi/18770/
szkolenia_i_praktyki.html

Szkolenia i konsultacje – Biblioteka Główna UEW

http://www.bg.ue.wroc.pl/uslugi/18770/szkolenia_i_praktyki.html


3. Szkolenia dotyczące efektywnego 
publikowania.

4. Szkolenia dotyczące analiz 
statystycznych.

5. Warsztaty z obsługi programu do 
analiz danych jakościowych.

6. Szkolenia poświęcone aplikowaniu o 
granty NCN.

http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/s
zkolenia.html

Szkolenia COBN

http://www.ue.wroc.pl/badania/17965/szkolenia.html


Konsultacje naukowe dotyczące:

1. wniosków grantowych

2. dobrych praktyk pisania i 
publikowania artykułów

3. analiz statystycznych 

http://www.ue.wroc.pl/badania/17934/
konsultacje_naukowe.html

Konsultacje naukowe

http://www.ue.wroc.pl/badania/17934/konsultacje_naukowe.html


Dofinansowanie 

Dofinansowanie do korekt językowych
(proofreading):

• prac przygotowywanych do publikacji w 
czasopismach posiadających współczynnik 
wpływu Impact Factor (IF) 

• monografii w tym monografii redagowanych 

• wniosków grantowych. 

Regulaminy i formularze:

http://www.ue.wroc.pl/badania/17076/materialy
_do_pobrania.html

http://www.ue.wroc.pl/badania/17076/materialy_do_pobrania.html


Bądź na bieżąco

Najnowsze informacje dotyczące nauki 
oraz ofert stypendialnych tylko dla 
pracowników i doktorantów UEW

BADANIA NAUKOWE

#UE WROC

https://www.facebook.com/groups/203
1472667128328/

https://www.facebook.com/groups/2031472667128328/?fb_dtsg_ag=AdzcfH_Qxj9nhG--EymGVkin8IQSxSBv94VCGv0UwvQg_A:AdyMFtv5ZIh7hA_X0sp8v76xlE6Kd_i2aELrgI_CwjhtcQ
https://www.facebook.com/groups/2031472667128328/


Zachęcamy do kontaktu: cobn@ue.wroc.pl

Dziękujemy za uwagę


