
Regulamin Programu Promocyjnego „Centurion Premiuje” 
 
Program Promocyjny kierowany jest do partnerów handlowych producenta marki „Drzwi 
Centurion” – Sprzedawców w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży (APS). Celem Programu 
Promocyjnego „Drzwi Centurion” jest dynamizacja sprzedaży produktów marki Drzwi 
Centurion, a także zacieśnianie współpracy firmy Centurion - R spółka z o.o. i dystrybutorami 
jej produktów (APS) na terenie Polski. 
 

§ 1. Definicje 
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 
  
1. Program – Program „Centurion Premiuje” wspierający sprzedaż wybranych produktów 
marki Drzwi Centurion  

2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu „Centurion Premiuje”.  

3. Organizator – Centurion - R Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ul. Łany 1, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy  
Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000116328, nr NIP 6871759010 

4. Producent – Centurion - R Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, ul. Łany 1, wpisana do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez: Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000116328, nr NIP 6871759010, będąca właścicielem marki „Drzwi Centurion” 

5. Agencja – EuropaJob Sp. z o.o. (agencja zatrudnienia o numerze rejestru 8455),  
ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków - firma działająca na zlecenie Centurion - R sp. z o.o. 
prowadząca obsługę Programu w zakresie rozliczenia kadrowo – płacowego prowizji 
uczestników.  

6. APS – Autoryzowany Punkt Sprzedaży to punkt prowadzący sprzedaż detaliczną produktów 
marki Centurion-R sp. z o.o. w ramach własnej działalności gospodarczej.  

7. Uczestnik – Sprzedawca biorący udział w Programie.   

8. Wynagrodzenie – kwota pieniężna uzyskana przez Uczestnika w ramach Programu,  
po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, naliczana za sprzedaż wybranych 
produktów wg. wykazu i algorytmu zawartego w załączniku do Regulaminu i wypłacana  
na podstawie stosownej umowy.  

9. Platforma internetowa - „zamawiarka” -  witryna internetowa znajdująca się pod adresem 
izam.centurion.com.pl   

10. Produkt – skrzydło drzwiowe marki Drzwi Centurion wymienione w załączniku  
do Regulaminu, za sprzedaż, którego Uczestnikowi przysługuje wynagrodzenie. 
 
11. Sprzedawca – przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności 
(APS) lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz 
mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pozostająca z APS  
w stosunku pracy lub innym stosunku cywilnoprawnym, w ramach którego dokonuje sprzedaży 
produktów marki Drzwi Centurion, 
 
  



 
§ 2. Postanowienia ogólne 

 
1. Celem Programu jest aktywizacja sprzedaży produktów marki Drzwi Centurion, a także 

zacieśnianie współpracy firmy Centurion - R sp. z o.o. i dystrybutorów produktów marki 
Drzwi Centurion - APS na terenie Polski. 

2. Program nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu zapisu art. 221
 Kodeksu 

cywilnego. 
3. Program prowadzony jest zgodnie z Regulaminem 
4. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
5. Program dotyczy sprzedaży skrzydeł drzwiowych objętych programem (lista produktów 

stanowi załącznik do Regulaminu) w sieci Dystrybucji Drzwi Centurion na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.  

6. Organizatorem Programu jest Centurion - R sp. z o.o., ul. Łany 1, 38-500 Sanok, właściciel 
marki Drzwi Centurion, zwany dalej „Organizatorem”. 

7. Regulamin dostępny jest u Organizatora lub na Platformie Internetowej Organizatora 
dedykowanej dla Programu. 

 
§ 3. Uczestnictwo w Programie. 

 
1. Program zakłada wypłatę kwoty Wynagrodzenia przeliczaną zgodnie z algorytmem 

opisanym w załączniku nr 1 do regulaminu (np. 1 pkt x1 pln netto) za skuteczną sprzedaż 
produktów wymienionych w załączniku. 

2. Program dotyczy tylko modeli skrzydeł wymienionych w załączniku do Regulaminu. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany listy produktów objętych Programem.  
O każdej zmianie listy produktów objętych Programem, każdy z Uczestników programu 
zostanie powiadomiony e-mailem na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. 

3. Uczestnictwo w Programie oraz podanie związanych z tym uczestnictwem danych 
osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

4. Uczestnikiem Programu może być Sprzedawca, który przystępując do programu spełnia 
łącznie następujące warunki: 

a.  jest pracownikiem APS lub pozostaje z nim w stosunku cywilnoprawnym (umowa 
zlecenia), w ramach którego dokonuje w imieniu APS czynności polegających na 
oferowaniu klientom sprzedawanych przez APS produktów marki Drzwi Centurion 
lub prowadzi działalność gospodarczą w ramach której osobiście oferuje klientom 
produkty marki Drzwi Centurion; 

b. będąca użytkownikiem Platformy internetowej Centurion, posiadająca 
indywidualne konto (własny login i hasło nadany przez konto główne APS)  

c. dokonała skutecznego zgłoszenia udziału w Programie . 
d. zawarła umowę z Agencją - podmiotem działającym na zlecenie Organizatora  

w zakresie obsługi kadrowo-płacowej Uczestników. 
5. Przystąpienie Sprzedawcy do Programu następuje poprzez: prawidłowe wypełnienie 

Formularza rejestracji Uczestnika na Platformie internetowej Organizatora, 
zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zawarcie umowy z Agencją.  

6. Jeżeli Sprzedawca wyrazi chęć uczestnictwa w Programie, jest zobowiązany podać  
w formularzu rejestracji Uczestnika na Platformie Internetowej Organizatora prawdziwe  
i kompletne dane. Dane podane w celu rejestracji Uczestnika muszą być zgodne  
z rzeczywistością. Organizator jest uprawniony do nieuwzględnienia zgłoszenia w razie 
jego wypełnienia w sposób nieprawidłowy. Podanie wszystkich danych żądanych  
w zgłoszeniu jest konieczne. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
spowodowane podaniem nieprawdziwych danych, zmianą danych bądź innymi 
nieprawidłowościami pod stronie Uczestnika. 

7. Wypełnienie formularza rejestracji Uczestnika na Platformie Internetowej Organizatora 
wymaga podania danych (formularz i ankieta stanowią załącznik do regulaminu). 
Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz zapisanie wprowadzonych danych 



stanowią zgłoszenie udziału w Programie, co umożliwia zbieranie punktów zgodnie  
z zasadami Programu, natomiast rozliczenie i wypłata wynagrodzenia będzie możliwa 
wyłącznie po dopełnieniu pozostałych warunków skutecznego zgłoszenia Uczestnictwa.   

8. Uczestnik Programu traci ten status, z momentem w którym przestaje spełniać warunki 
uczestnictwa w Programie lub dokonał rezygnacji z uczestnictwa.  

9. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne, Uczestnik może w każdym momencie 
zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Uczestnik dokonuje rezygnacji poprzez 
Platformę internetową lub poprzez przesłanie na adres Organizatora pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji z Programu 

10. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie skutkuje zablokowaniem dostępu do Platformy 
internetowej Programu i jego rozliczeń.  

11. Osoba, która utraciła status Uczestnika Programu poprzez rezygnację lub przestała 
spełniać warunki uczestnictwa zachowuje prawo do wypłaty wynagrodzenia za sprzedaż 
premiowanych Produktów zrealizowaną do chwili utraty statusu Uczestnika.  

12. Jeżeli były uczestnik będzie chciał przystąpić do Programu, zobowiązany będzie ponownie 
wypełnić formularz rejestracyjny oraz dopełnić pozostałych warunków (zgodnie z pkt 4.) 

 
§ 4. Zasady Programu. 

1. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania od Organizatora poprzez Agencję 
wynagrodzenia zgodnie z zasadami Programu na podstawie zawartej umowy na wskazane 
przez Uczestnika konto bankowe. Kwota wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie 
ilości zdobytych punktów.  

2. Warunkiem naliczenia punktów jest złożenie oferty i zamówienie za pomocą Platformy 
internetowej Produktów objętych Programem (zgodnie z załącznikiem do Regulaminu) 
oraz skuteczna realizacja tego zamówienia. Po realizacji zamówienia przez Producenta, 
na koncie uczestnika naliczone zostaną punkty podlegające przeliczeniu  
na wynagrodzenie zgodnie z załącznikiem do Regulaminu. Potwierdzeniem skutecznej 
realizacji jest wystawienie faktury sprzedaży przez Producenta Dystrybutorowi za produkt 
objęty Programem. 

3. Wynagrodzenie zostanie naliczone przez Agencję na podstawie stosownej umowy  
z Uczestnikiem, następnie w kwocie netto zostanie przekazane na konto wskazane przez 
Uczestnika, a stosowne obciążenia wynikające z umowy zostaną opłacone przez Agencję. 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja sporządzi na rzecz każdego Uczestnika, 
który w danym roku podatkowym otrzymał wynagrodzenie w ramach Programu na 
podstawie umowy zlecenie PIT – 11, stanowiący podstawę do rozliczenia z właściwym 
Urzędem Skarbowym. 

5. W przypadku zwrotu produktu, rezygnacji z zamówienia lub innych powodów skutkujących 
niezrealizowaniem zamówienia Wynagrodzenie naliczone Uczestnikowi podlega 
anulowaniu, a w przypadku, gdy zostało wypłacone Uczestnikowi, to Agencja potrąci 
wypłaconą kwotę z przyszłych prowizji na co uczestnik wyraża zgodę a jeżeli nie będzie 
kolejnych prowizji lub będą one nie wystarczające to uczestnik zobowiązany jest do jego 
zwrotu na rzecz Agencji w ciągu 14 dni od dnia wezwania do zwrotu. 

6. O każdym zwrocie lub rezygnacji z zamówienia Produktu Uczestnik jest zobowiązany 
poinformować Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia 
dokonania zwrotu lub rezygnacji. 

7. Punkty lub Wynagrodzenie naliczone, a nienależne Uczestnikowi mogą zostać 
automatycznie potrącone, o czym Organizator poinformuje Uczestnika na wskazany  
do korespondencji adres e-mail, a Uczestnik wyraża na takie rozwiązanie zgodę. 

8. W przypadku wypłaty na rzecz Uczestnika Wynagrodzenia w kwocie wyższej niż należna 
Uczestnikowi na podstawie Regulaminu, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu 
nienależnej kwoty na rzecz Agencji. 

  



 
§ 5. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. 
2. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Agencji w celu obsługi 

Programu, zawarcia stosownych umów, w tym umowy o przetwarzanie danych osobowych 
i rozliczeń z Uczestnikiem.  

3. Administrator może przetwarzać dane osobowe wskazane w Formularzu rejestracji 
sprzedawcy na Platformie Internetowej Drzwi Centurion a w szczególności: 

imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer telefonu komórkowego, adres 
email, adres zamieszkania, adres do korespondencji, NIP, seria i nr dowodu 
tożsamości, data wydania dowodu, organ wydający dowód tożsamości, nazwa 
urzędu skarbowego właściwego dla Uczestnika, informacja o fakcie prowadzenia 
przez Uczestnika działalności gospodarczej, nr wskazanego konta bankowego, 
oddział wojewódzki NFZ.  

4. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 3 w celu 
przeprowadzenia Programu i wynikających z niego zobowiązań po uzyskaniu zgody 
Uczestnika. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do Programu jest wyrażanie zgody na 
przetwarzanie danych osobowych.  

5. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników będą przez niego 
przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
późn. zm.), jeżeli Uczestnik odrębnie wyrazi na to zgodę.  

6. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 3 jest konieczne i niezbędne do 
uczestnictwa w Programie.  

7. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania i żądania ich usunięcia.   
 

§ 6. Czas trwania Programu i postanowienia końcowe. 
 

1. Program trwa od dnia 26 lutego 2018 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmiany okresu trwania Programu. 

2. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Programu na dowolny okres lub jego 
odwołania, w dowolnym terminie, bez podania przyczyny jego zawieszenia lub odwołania. 

3. O zawieszeniu Programu i okresie jego zawieszenia, lub jego odwołaniu, Organizator 
poinformuje Uczestników w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez 
Uczestnika w Formularzu rejestracji sprzedawcy na Platformie internetowej. 

4. Zmiana Organizatora Programu nie powoduje przerwania Programu i zmiany zasad 
Programu dla Uczestnika. O zmianie Organizatora Programu Uczestnik zostanie 
niezwłocznie poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany 
w formularzu rejestracyjnym, informacja ta zostanie zamieszczona również na Platformie 
internetowej. 

5. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności 
jeżeli jest to konieczne z uwagi na: 

a.  zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni 
wpływ na treść Regulaminu, 

b.  wydanie orzeczenia sądu lub decyzji właściwego organu mających 
bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, 

c. wprowadzenie nowych korzyści dla Uczestników, 
d. zapobieganie naruszeniom i próbom obejścia prawa, 
e. usunięcie wątpliwości interpretacyjnych powstałych w trakcie trwania 

Programu. 



6. Zmiany Regulaminu nie mogą powodować utraty nabytych do tej pory praw przez 
Uczestnika.  

7. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie Regulaminu przesyłając wiadomość 
na podany w formularzu Rejestracyjnym Uczestnika adres e-mail. Informacja o 
zmianie regulaminu zamieszczona zostanie również na Platformie internetowej. 

8. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wypłaty 
wynagrodzenia uzyskanego przez Uczestnika w toku Programu. 

 
§ 7.Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje  Uczestników wynikłe z realizacji niniejszego Programu, będą 

kierowane  na adres Organizatora. 

2. Reklamacja należy składać pisemnie drogą elektroniczną na adres e-mail Organizatora 

lub za pośrednictwem poczty. 

3. Reklamacje winny być składane w czasie trwanie programu oraz po jego ustaniu w okresie 

60 dni.  

4. Reklamacja winna zawierać pełne dane osoby reklamującej oraz opis przedmiotu 

reklamacji. 

5. Organizator zobowiązany jest to rozpatrzenia otrzymanej reklamacji w nieprzekraczalnym 

ternie 14 dni. Wynik rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazany  przez Organizatora 

Uczestnikowi drogą mailową. 

§ 8.Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Programu 

oraz posiadającym moc prawną w zakresie określenia jego podstawy prawnej  

i organizacyjnej.  

2. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą 

przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa. 

3. Program nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automacie, których wynik 

zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 

2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018, poz. 165, ze zm.). 

4. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem powstałego 

w związku z Programem podejmowane będą najpierw działania w celu ugodowego ich 

rozwiązania. 

5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Uczestnikami a Organizatorem na tle Programu będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Producenta tj. Centurion-R sp. z o.o. 

 

Adresy do korespondencji:  

 

PRODUCENT:   Centurion- R sp. z o.o., ul  Łany 1; 38-500 Sanok 

ORGANIZATOR:   Centurion- R sp. z o.o., ul  Łany 1; 38-500 Sanok 

AGENCJA:   EuropaJob Sp. z o.o. ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków 

 

 

Wykaz załączników 
Załącznik nr 1. Tabela produktów objętych programem i algorytm naliczania punktów 
Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie 
Załącznik nr 3. Ankieta w celu ustalenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne  
Załącznik nr 4. Oświadczenie o zatrudnieniu w celu ustalenia składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie 
  



Załącznik nr 1.  Tabela produktów objętych programem CENTURION PREMIUJE  

                             i algorytm naliczania punktów od 1 lipca 2019 r. 

 
 
Produkty biorące udział w programie Centurion Premiuje: 

• Skrzydło drzwiowe linia wzornicza SEMKO;  

• Skrzydło drzwiowe linia wzornicza INOX.  

• Skrzydło drzwiowe linia wzornicza PROWANSJA 

• Skrzydło drzwiowe linia wzornicza AFRO 

• Skrzydło drzwiowe linia wzornicza MONACO 

• Skrzydło drzwiowe linia wzornicza NICEA 
 
Algorytm naliczania punktów: 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego SEMKO SE Uczestnik 
otrzyma 20 pkt. 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego SEMKO SM, SK lub SR, 
Uczestnik otrzyma 10 pkt. 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego INOX, Uczestnik otrzyma 
10 pkt. 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego PROWANSJA, Uczestnik 
otrzyma 10 pkt. 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego AFRO, Uczestnik otrzyma 
10 pkt. 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego MONACO, Uczestnik 
otrzyma 10 pkt. 

• za skuteczną sprzedaż (1 szt.)  skrzydła drzwiowego NICEA, Uczestnik 
otrzyma 10 pkt. 

 
 
Programem objęte są ww skrzydła drzwiowe zarówno w wersji przylgowej jak  
i bezprzylgowej.  
 
Sposób przeliczenia naliczonych punktów na wynagrodzenie netto dla Uczestnika: 

•  1 pkt to 1 PLN  
 
 

  



 
Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia uczestnictwa w Programie  

UCZESTNIK  PROGRAMU  LOJALNOŚCIOWEGO  CENTURION  PREMIUJE 

Jestem jednocześnie właścicielem APS i mam zarejestrowaną jednoosobową 

działalność gospodarczą  
   

Nazwa zalogowanej osoby:       

Tel. kontaktowy:       

PESEL:       

Data urodzenia:   
 

  

     

Województwo NFZ:       

Adres zgodny z podanym w US:  Adres korespondencyjny:  

Miejscowość:   Miejscowość:   

Ulica:   Ulica:   

Nr domu:   Nr domu:   

Nr mieszkania:   Nr mieszkania:   

Kod pocztowy:   Kod pocztowy:   

Poczta:   Poczta:   

Województwo:   Województwo:   

Powiat:       

Gmina:       

       

Seria i numer 

dokumentu 

tożsamości:  
     



Organ wydający 

dowód tożsamości:   

Data wydania 

dowodu tożsamości:   
 

  

     

Nazwa i adres US dla podatku 

dochodowego od osób fizycznych:   

Nazwa banku:       

Numer rachunku:       

Imię i nazwisko właściciela rachunku 

bankowego:       



Załącznik nr 3. Ankieta w celu ustalenia składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne  
 

Ankieta  

 

(Zaznaczamy TAK lub NIE przy każdym stwierdzeniu)  

 

1. Jestem zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę w innym Zakładzie Pracy: 

 

2. Przychód z tytułu umowy o pracę wynosi co najmniej wysokość najniższego 

wynagrodzenia: 

 

3. Jestem emerytem/rencistą 

 

4. Posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 

5. Jestem objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym z tytułu innej umowy 

zlecenia, umowy agencyjnej lub innej, do której stosuje się przepisy o zleceniu 

 

6. Jestem ubezpieczony z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 

 

7. Jestem studentem/uczniem i nie przekroczyłem 26 - go roku życia: 

 

 

  



Załącznik nr 4. Oświadczenie o zatrudnieniu w celu ustalenia składek na obowiązkowe 
ubezpieczenie 
 

 

Oświadczenie zleceniobiorcy dla spółka Europajob 

 

 

Ja, niżej odpisany/a …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zamieszkały……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Jestem zatrudniony w innym zakładzie pracy:               

Na podstawie umowy o pracę w  wymiarze etatu pracy………………………….......................................... 

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

( nazwa i adres zakładu pracy) 

Informuję, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – emerytalne i rentowe                        

z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca jest równa lub wyższa od płacy minimalnej, 

tj.( proszę zaznaczyć właściwe) 

• Niższa od kwoty 2 100,00 zł brutto  ⃝ 

• Równa lub wyższa od kwoty 2 100,00 zł brutto  ⃝ 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje są zgodne ze stanem faktycznym a odpowiedzialność 

karna za podanie informacji niezgodnych  z prawdą lub ich zatajaniem jest mi znana. 

Zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy o wszelkich zmianach 

dotyczących treści niniejszego oświadczenia w trakcie trwania umowy zlecenia. 

 

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

                                   Data i podpis składającego oświadczenie 

 


