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Szanowni Państwo, 

 

Treści zaprezentowane poniżej są tylko i wyłącznie propozycją – 

bazą – do szeroko zakrojonej debaty obywatelskiej. Wszystkich 

zainteresowanych zapraszamy i gorąco zachęcamy do wspólnej 

dyskusji w naszych mediach społecznościowych. 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom z partii za profesjonalną 

pomoc merytoryczną w tworzeniu tego programu. Bez Waszego 

wsparcia nie byłoby tego wszystkiego. 

Życzę miłej lektury. 

Z wyrazami szacunku, 

 

Piotr Chmielowski 

Przewodniczący partii  

Nowa Demokracja TAK 
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V. PODATKI 

Obecny system podatkowy w Polsce jest tak skomplikowany, że nawet 

największe i najbardziej doświadczone kancelarie doradców podatkowych 

systematycznie zgłaszają potrzeby interpretacji przepisów. Zwracamy uwagę na 

to, że często izby skarbowe podważają wykładnię wiążącą urzędu skarbowego. 

Pomijamy już patologie w dostępie do informacji – różne urzędy skarbowe 

przedstawiają różne interpretacje tych samych przepisów podatkowych. 

Absolutnie nie warto komentować zmian podatkowych, jakie na początku 

2022 roku wprowadził Polski „bezwład”.  

W programie Nowej Demokracji TAK mamy zawarte dalekosiężne 

propozycje zmian podatkowych. 

 

VAT 

Docelowo celem strategicznym w dziedzinie podatków jest całkowita 

likwidacja VAT. Niestety jest to powszechny podatek obecnie używany  

w światowej gospodarce i odejście od niego będzie procesem długotrwałym.  
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Na wstępny okres przemian gospodarczych, które muszą się wydarzyć, 

proponujemy następujące rozwiązania: 

1. Podstawowa składka VAT to 20%, 

2. Obniżona stawka VAT to 5%, 

3. Żywność nieprzetworzona  VAT – 0%, 

4. Nośniki energii – obniżona stawka VAT 5% 

5. Energia elektryczna – obniżona stawka VAT 5%. 

Na okres przejściowy (do momentu likwidacji VAT-u) nasza propozycja 

opiera się na koncepcji p. Brulińskiego – całkowitego wyeliminowania 

podzielonej płatności (tzw. split paymentu). 

Wszystkie transakcje zawarte między podmiotami, które są płatnikami 

VAT, będą mogły być transakcjami netto, bez naliczanego podatku VAT, wtedy 

i tylko wtedy, gdy obligatoryjnie będą  rozliczane bezgotówkowo.  

 

Jeżeli transakcje zawarte między podmiotami, które są płatnikami VAT, 

będą rozliczane przy pomocy gotówki, wtedy obowiązują zasady ogólne – pełne 

naliczenie VAT-u. 

To rozwiązanie będzie wymagało zmian w nadawaniu i ewidencji NIP. 

Płatnik VAT chcący skorzystać z metody Brulińskiego, wystąpi o „dodanie” do 

numeru NIP litery „V”, co automatycznie w systemie będzie kwalifikować 

podmiot do rozliczeń netto.  

 

Firma A wystawia fakturę firmie B. Obie są płatnikami VAT i rozliczenie 

transakcji następuje przelewem bankowym. Wtedy księgowa wartość 

transakcji powinna być kwotą netto. 
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Dzięki temu prostemu zabiegowi, uzyskamy następujące korzyści: 

1. Zniknie przestępczość wokół VAT-u, zwana potocznie karuzelami 

vatowymi – nikt nic nie będzie odpisywać. 

2. Zmniejszą się kwoty transakcyjne między podmiotami. 

3. Zniknie ryzyko błędu przy naliczaniu właściwych stawek VAT. 

4. Podmioty nie będą musiały „zamrażać” środków finansowych na 

zobowiązania VAT. 

5. Będzie można zmniejszyć aparat skarbowy. 

6. Uzyskamy dobre narzędzie ewidencyjne w przypadku ściągania 

należności. 

Ad 6. Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie faktury (netto), nie będzie mógł 

odliczyć VAT-u (jeżeli świadczy sprzedaż końcową z obowiązkiem fiskalnym)  

i automatycznie stanie się dłużnikiem skarbowym. 

Przewidujemy, że nierozliczenie faktury (w kwocie netto) w terminie 

płatności + 30 dni, jednak, nie dłuższym niż 90 dni od daty wystawienia faktury  

(chyba, że umowa między podmiotami stanowi inaczej), na wniosek wierzyciela 

będzie skutkowała brakiem możliwości „odpisu” VAT-u. 

 

Dług skarbowy 

 

Zdarza się często, że osoba fizyczna lub prawna wpada w zadłużenie. 

Najczęściej taka osoba zadłuża się u wielu podmiotów, w dłuższym okresie 

czasowym, kumulując swoje długi. W obecnej sytuacji prawnej procedura spłaty 

zobowiązań przewiduje w pierwszej kolejności zaspokojenie długu Skarbu 

Państwa, dopiero później ewentualne rozliczenie pozostałych roszczeń. I często 
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bywa tak, że po zaspokojeniu zobowiązań na rzecz SP, dłużnik nie ma już 

możliwości spłaty swoich należności w stosunku do innych osób fizycznych lub 

prawnych. Jest bankrutem bez majątku. W tej sytuacji zobowiązania wierzycieli 

pozostają bez pokrycia i możliwości ich egzekucji. Co ewidentnie jest ich stratą.  

Nowa Demokracja TAK proponuje odwrócenie kolejności.  

 

Dlaczego tak? Wytłumaczenie jest proste. Państwo w pierwszej kolejności 

powinno chronić interes obywatela. A prawdopodobieństwo odzyskania 

wierzytelności przez osoby prawne i banki jest i tak większe w tej kolejności. 

Natomiast administracja państwowa – skarbowa – ma większe możliwości 

ściągnięcia długu od wszystkich pozostałych. Ma możliwość egzekucji środków 

na dwa sposoby – na drodze postępowania cywilnego lub administracyjno – 

karnego. 

Odwrócenie tej kolejności ma również wpływ na egzekucję alimentów.  

W „nowej” kolejności zaspokojone będą najpierw wierzytelności alimentacyjne, 

dopiero później skarbowe. Nie może być sytuacji, że zaliczka na podatek 

dochodowy będzie zaksięgowana przy istniejących zobowiązaniach trzecich. 

Głównym celem tej metody jest doprowadzenie do sytuacji, w której 

dłużnik będzie występował tylko w jednym rejestrze długów – w rejestrze 

skarbowym. Co rozwiąże problem wpisywania (i usuwania) na listę Krajowego 

Rejestru Dłużników.  

Najpierw będą zaspokajane roszczenia osób fizycznych, dlatego, że 

prawnie jest im najtrudniej odzyskać swoje wierzytelności. Następnie osoby 

prawne, kolejno banki i dopiero na końcu Skarb Państwa, w zakresie 

podatków i wpłat na Kapitał Narodowy. 
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Osoby uchylające się od uiszczania swoich należności, w pierwszej 

kolejności będą ścigane przez organ (Urząd Skarbowy), który ma pełną paletę 

środków przymusu. 

 

Podatek importowy 

 

Zostanie wprowadzony podatek importowy na pojazdy używane. 

Bez względu na kierunek rozwoju motoryzacji, czy to w stronę 

elektromobilności czy też ogniw wodorowych lub innej technologii, należy 

zrealizować jeden cel, któremu służyć ma podatek importowy na pojazdy 

używane. Cel: wyeliminowanie starych i często zaniedbanych technicznie 

pojazdów, które, pozostając w obiegu komunikacyjnym, znacząco negatywnie 

wpływają na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Pozostaną pojazdy zabytkowe 

i muzealne. 

Ważnym założeniem tego rozwiązania, które należy tu wyszczególnić, jest 

fakt, że podatek ma dotyczyć tylko i wyłącznie pojazdów używanych, 

wprowadzonych na rynek Polski. Niegdyś nowy pojazd, kupiony w polskim 

salonie dilera, w momencie odsprzedaży w kraju nie będzie podlegał 

opodatkowaniu. Tym samym atrakcyjne staną się oferty albo pojazdów nowych  

z salonu, albo używanych z rynku krajowego. Koniec ze sprowadzaniem 

jeżdżących trumien. 

Młode małżeństwo potrzebuje kupić samochód. Dziś zapewne wybór by 

padł na stare, używane auto sprowadzone z zagranicy. W Kapitale 

Narodowym stary importowany „złomek” nie będzie stanowić atrakcyjnej 

oferty, ponieważ będzie obłożone podatkiem importowym uzależnionym od 

wieku pojazdu. Im starszy pojazd, tym większa kwota podatku. 
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Podatki – stawki 

 

Podatki akcyzowe zostaną utrzymane na używki i paliwa (przy czym 

energia elektryczna i gaz –  0% akcyzy). Akcyza od dóbr luksusowych zostanie 

zlikwidowana, akcyza na samochody nowe – zlikwidowana.  

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – docelowo prowadzony  

w uproszczonym modelu estońskim – stawka liniowa 5% od dochodu podmiotu  

i liniowa podstawowa 20% - przy „wyprowadzaniu” środków finansowych  

z majątku przedsiębiorstwa. 

Podatki dochodowe od osób fizycznych (PIT) – dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą – podatek liniowy z kwotą wolną od podatku  

w wysokości trzech średnich krajowych wynagrodzeń brutto. Stawka 19%. 

Docelowo 10%.  

Podatek PIT dla zatrudnionych – stawka progresywna uzależniona od 

dochodu. Stawki 19% i 29%. Docelowo jedna 15%. 

Drugi próg zacznie obowiązywać od kwoty równej 24 - krotności średniego 

krajowego wynagrodzenia brutto. 

Dla działalności gospodarczej każda rzecz nabyta może stać się 

pełnowymiarowym kosztem. 

Proponujemy likwidację wszystkich ulg podatkowych. Proste zasady, 

niskie stawki, brak ulg. 
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Rezydencja podatkowa 

Kluczowym działaniem państwa w zakresie podatkowym jest wytworzenie 

bazy rezydencji podatkowej w Polsce. Tak długo jak istnieje Unia Europejska  

i swoboda przemieszczania się osób oraz możliwość zmiany rezydencji 

podatkowej, nasz kraj musi być atrakcyjny w tym zakresie. 

Atrakcyjność danego kraju nie leży wyłącznie w niskich podatkach. 

Główną zaletą jest przewidywalność i prostota systemu podatkowego. A także 

jego ciągłość. Podatki w ujęciu szeroko rozumianej prospołecznie gospodarki 

liberalno – demokratycznej, muszą zapewniać państwu minimalny dochód na 

zaspokojenie jego potrzeb „bytowych” – zapewnienie ciągłości funkcjonowania 

jako bytu administracyjnego na danym terytorium.  

A decyzje instytucji skarbowych mogą być weryfikowane sądownie. I gdy 

sąd zmieni decyzję na korzyść podatnika, automatycznie karany będzie urzędnik 

skarbowy, który wydał błędną decyzję. O odpowiedzialności karno-cywilnej 

urzędników szerzej napiszemy w osobnym rozdziale. 

 

Budżet a Kapitał Narodowy 

 

Założeniem Nowej Demokracji TAK jest zawsze zbilansowanie budżetu. 

Przedstawiane projekty budżetowe i ich realizacje mają dążyć do braku deficytu. 

Potencjalne zmiany (podwyższanie lub obniżanie podatków) tylko i wyłącznie na 

podstawie zrealizowanych budżetów. 

Interpretacja zasad rozliczania podatków ma być tak prosta, że ich 

zrozumienie i zastosowanie ma być swobodnie dostępne dla osób z 

wykształceniem podstawowym. 
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Wartości procentowe podatków zostały podane w oparciu o obliczenie  

i szacowanie budżetu państwa po usunięciu z niego sektorów wprowadzonych do 

Kapitału Narodowego. Kapitał Narodowy rozliczany jest według własnych zasad. 

W sytuacji gdy przedsiębiorstwa Kapitału Narodowego zaczną generować 

„zyski” – czyli wpływy z podatków i dochód, tylko niewielka ich część będzie 

przekazywana do budżetu państwa.  

Cała powstała nadwyżka finansowa, po uwzględnieniu środków na 

inwestycje, modernizację, podatki, rezerwy, będzie zasilać konto Kapitału 

Narodowego, z którego będą wypłacane bieżące świadczenia emerytalne. 

 

Redystrybucja 

 

Wielu komentatorów i dziennikarzy ekonomicznych odnosi się do 

funkcjonujących systemów podatkowych pod kątem redystrybucji środków,  

w szczególności względem grup wykluczonych społecznie. W dzisiejszym 

rozumieniu funkcjonujących przepisów podatkowych w Polsce, redystrybucja 

środków rozumiana jest jako: zabierzmy bogatym i dajmy biednym, wskazując 

najczęściej na podatek progresywny jako narzędzie. Jest to błąd logiczny. 

Prawidłowo skonstruowany i funkcjonujący system ochrony zdrowotnej 

 i emerytalnej ma zagwarantować każdemu obywatelowi dostęp do ubezpieczenia 

zdrowotnego i składki emerytalnej na równych warunkach. Jeżeli tylko osoby 

tzw. wykluczone będą chciały podjąć pracę i „być” w systemie, Kapitał 

Narodowy umożliwia spełnienie obu tych warunków.  

Dla osób wybierających „wykluczenie” z wyboru, państwo ma obowiązek 

uszanować ten wybór, z wszystkimi jego konsekwencjami dla obu stron. 
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W Kapitale Narodowym „redystrybucja” środków będzie polegać tylko  

i wyłącznie na wypłacie świadczeń – ekwiwalentów „wynagrodzenia” za 

wykonaną „pracę” w imieniu państwa. 

Nie przewidujemy żadnej innej formy redystrybucji, poza 

zagwarantowaniem minimalnego poziomu egzystencji.1 

 

Uzależnienie wydatków administracji publicznej i państwowej od realizacji 

budżetu państwa. 

 

Budżety jednostek administracji publicznej i państwowej, np. Sejmu, 

Senatu, Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta, urzędów marszałkowskich i 

wojewódzkich powinny być uwarunkowane od realizacji budżetu państwa. Jeżeli 

realizacja budżetu państwa wykaże deficyt budżetowy – czyli nadwyżkę 

wydatków nad wpływami, wtedy budżety wszystkich jednostek z wykazu 

pomniejszone o 20% od zadeklarowanych na następny rok. Postulujemy również 

o wyznaczenie górnych granic wartości budżetów centralnych opartych na 

parametrze średniego wynagrodzenia krajowego brutto. 

 
1 Więcej na ten temat piszemy w opiece społecznej. 

Opiekunowie osób niepełnosprawnych (najczęściej rodzice chorego 

dziecka) zajmując się swoimi podopiecznymi, wypełniają obowiązki 

spoczywające de facto na administracji publicznej. Często zajęcia te są na 

tyle absorbujące czasowo, że wyklucza ich  z możliwości podejmowania 

innych obowiązków zawodowych. Jest to „praca”, za którą państwo ma 

obowiązek wypłacić „wynagrodzenie”, wraz z opłatą składki zdrowotnej i 

składki na KN. 
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Waluta wspólnotowa – Euro 

 

Nowa Demokracja TAK jest za przystąpieniem Polski do strefy euro. Z punktu 

widzenia przeciętnego obywatela nie ma żadnego znaczenia, jaką walutą obraca 

– otrzymuje wynagrodzenie i płaci w sklepie. Jednak to zwykły obywatel 

oczekuje od swojej waluty, aby miała kilka podstawowych cech, w tym: 

• stabilny kurs wobec innych walut, 

• nie podlegała dewaluacji, deprecjacji lub inflacji, 

• była w pełni wymienialna lub akceptowalna w świecie. 

Do tej pory walutę euro oprócz państw, które ją wprowadziły na samym 

początku, przyjęło kilka państw europejskich. We wszystkich tych przypadkach 

mogliśmy zaobserwować wzrost gospodarczy związany z pewnością poborów, co 

potocznie nazywane jest efektem euro. 

Z punktu widzenia przedsiębiorców, waluta euro ma fundamentalne 

znaczenie. Znika konieczność ciągłego przeliczania z widełkami bankowymi 

kursu walut. Dodatkowo w przypadku waluty euro znika ryzyko prowadzenia 

Narodowego Banku Polskiego przez osoby niekompetentne i niekontrolowanego 

dodruku pieniądza lub deprecjacji waluty. W Polsce mieliśmy już dwa takie 

Budżet Kancelarii Prezydenta na rok 2022 to ok. 212 mln złotych. A przeciętne 

wynagrodzenie brutto w 2021 wyniosło ok. 5680 złotych. Dzielnik obu tych 

liczb to 37324.  To 3110 rocznych etatów. Nasza propozycja to maksymalnie 

równowartość 1000 rocznych etatów. Według tego limitu budżet Kancelarii 

Prezydenta powinien wynieść nie więcej niż 68 mln złotych. 
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przypadki. Pierwszy raz za prezesa Skrzypka, drugi raz za prezesa Glapińskiego. 

Notabene oba przypadki pod sterami pisu. 

 

Podatki gruntowe 

 

W nowoczesnym państwie nie może występować instytucja zwana 

„użytkowaniem wieczystym”. Dzięki formule quasi-własności „utraciliśmy” 

kilka miast. Mówimy tu o znaczących i często nieodwracalnych szkodach 

urbanistycznych tkanek miejskich, ze względu na brak rzeczywistego nadzoru 

właścicielskiego. Klasycznym przykładem jest Bytom. 

Każdy właściciel posiadający prawo własności do ziemi, nie tylko jest 

przypisany do samorządu terytorialnego, ale również ma obowiązki wobec 

państwa.  

Jeżeli chodzi o ustalanie podatków gruntowych w poszczególnych gminach 

– nie zamierzamy wprowadzać żadnych rewolucyjnych zmian, a jedynie 

dopilnować, aby we wszystkich jednostkach samorządowych były oparte na tych 

samych zasadach. 

W tym miejscu musimy zadeklarować, że jako partia jesteśmy 

przeciwnikami podatku katastralnego w wersji, jaką znamy z Europy zachodniej. 

Natomiast jesteśmy zwolennikami wprowadzenia tzw. podatku odwrotnego 

katastralnego, dla instytucji  - głównie handlowych – które poprzez swoją 

działalność na obrzeżach miast powodują pogorszenie warunków konkurencji  

w centrach miast. 
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Rejestr handlowy tej instytucji jest pozamiejski – miasto nie ma korzyści  

z podatków PIT i VAT. A w dłuższej perspektywie czasowej bilans utworzonych 

miejsc pracy w danym miejscu do miejsc pracy w mieście, jest ujemny. 

Sumarycznie więc miasto traci wyliczalne i konkretne dochody. Wprawdzie 

jesteśmy partią liberalną i wolnościową w kategoriach gospodarczych, jednak nie 

możemy się godzić na szeroko rozumiane „straty” samorządów – finansowe, 

środowiskowe, społeczne. Dlatego proponujemy, aby tego typu instytucje zostały 

obciążone podatkiem o charakterze gruntowym wpływającym do gmin, który 

nazywamy odwróconym katastrem. 

Przedstawimy listę działalności gospodarczych, które bezwzględnie 

powinny zostać objęte tym podatkiem. 

 

Podatek od korporacji 

 

Przez wolność działalności gospodarczej rozumiemy taką metodę 

funkcjonowania na rynku, która z jednej strony nie zmierza do monopolizacji  

a z drugiej strony jest przejrzysta podatkowo w świetle polskich przepisów 

podatkowych. Zyski wypracowane przez korporacje powinny być bezwzględnie 

Na obrzeżach miastach powstał duży obiekt handlowy – supermarket z 

galerią handlową. Ze zrozumiałych względów powoduje pogorszenie 

konkurencji dla firm i instytucji operujących w centrum miasta. Dodatkowo, 

jedyną możliwością dotarcia do tego obiektu jest dojazd własnym środkiem 

transportu, piechotą lub komunikacją publiczną, o ile miasto zadba o 

uruchomienie odpowiedniego połączenia. 
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skarbowane na terenie RP, a jakiekolwiek zabiegi związane z przesunięciem 

kapitału powinny być pod ścisłą kontrolą nadzoru finansowego.  Firmy działające 

na terenie RP – posiadające osobowość prawną lub handlową – i wprowadzone 

na listę korporacji, będą podlegały ciągłej kontroli z ramienia urzędów 

skarbowych. 

O formie działalności dowolnego podmiotu gospodarczego będzie 

decydować PKD. Jeżeli dany podmiot zadeklaruje PKD w zakresie sprzedaży 

detalicznej lub hurtowej, jedynym sposobem kreowania przez niego zysku będzie 

marża handlowa. Naruszenie tej zasady będzie wiązało się z całkowitą konfiskatą 

majątku. 

Wszystkie instytucje – sieci – które w swojej strukturze posiadają więcej 

niż 5 placówek handlowych, z obowiązku prawnego będą musiały posiadać na 

swoich „półkach” towar w pełni przedpłacony dostawcy. A zwroty będą możliwe 

tylko i wyłącznie na warunkach ogólnych w ramach gwarancji lub rękojmi. 

 

*** 

 

 

 

 

Sieć handlowa posiadająca w swojej ofercie środki higieny osobistej i dla 

domu, jak również inne produkty pielęgnacyjne, będzie musiała zapłacić za 

każdą rzecz przed wystawieniem na półkę sklepową. A wszelkie akcje 

patologii promocyjnej – super oferty na power alejkach, „półkowe”, 

dodatkowe opłaty za miejsce w gazetkach promocyjnych – będą prawnie 

zakazane pod groźbą całkowitej utraty majątku. 
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Szanowny Czytelniku, 

Dziękujemy za zainteresowanie i zapoznanie się z naszymi założeniami 

programowymi. 

Jeżeli chcesz wiedzieć na bieżąco co robimy, napisz do nas na  

kontakt@nowademokracja.org Dopiszemy Cię do naszego partyjnego 

newslettera! 

Jeżeli uważasz, że wizja i cele Nowej Demokracji Tak mają sens i przewagę 

nad innymi propozycjami politycznymi, i chcesz abyśmy uparcie pracowali  

w osiągnięciu ich realizacji, wspomóż nas finansowo.   

W tym celu wpłać*) wybraną przez Ciebie kwotę na nasze konto bankowe: 

Nazwa banku: Mikołowski Bank Spółdzielczy 

nr konta: 67 8436 0003 0000 0026 8255 0001 

Odbiorca:  Nowa Demokracja – TAK 

Ul. Długa 1 

43-190 Mikołów 

Tytuł przelewu: darowizna na rzecz partii 

*) Pamiętaj, że musisz mieć polskie obywatelstwo i musisz podać swoje dane osobowe. 

 

Jeżeli uważasz, że Twoje poglądy polityczne utożsamiają się z naszymi  

i czujesz potrzebę zainwestowania swojego czasu i pracy w budowanie nowej, 

demokratycznej Polski, zapraszamy Cię w nasze szeregi. Wypełnij deklarację 

członkowską, prześlij do nas, opłać składkę członkowską i działaj z Nami! 

WITAMY CIĘ SERDECZNIE !!! 
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DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO PARTII 

NOWA DEMOKRACJA TAK 

Ja niżej podpisana/y : 

* imię/imiona/:………………………………………………………………………………… 

* nazwisko:………………….………………………………………………………………… 

*PESEL:……………………..……………………....………………………………………… 

*miejsce zamieszkania:……………..…..………………………………………...…………… 

telefon/y:……………………..………………………………………………………………… 

* e:mail:……………………….……………………………………………………………….. 

Wykształcenie kierunkowe:...………………………………………………………………… 

● wcześniejsza przynależność do partii politycznych: nazwa, miejscowość, okres, funkcja:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

● przynależność do organizacji społecznych, stowarzyszeń i innych organizacji rządowych i 

pozarządowych:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków partii Nowa Demokracja TAK. 

 

Oświadczam, że akceptuję założenia, cele oraz Statut i Program Partii Nowa Demokracja 

TAK i nie będę podejmował/a działań sprzecznych z jej celami i założeniami programowymi. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z realizacją 

celów statutowych partii Nowa Demokracja TAK, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych.   

 

 

_______________________________________ 

data, miejscowość, własnoręczny czytelny podpis 

UWAGA:   *  pola obowiązkowe do wypełnienia   

                ● prosimy wypełnić deklarację czytelnie    

 


