
Formularz dla kwalifikacji - podgląd
Typ wniosku
Wniosek o włączenie kwalifikacji do ZSK

Nazwa kwalifikacji*
Poszukiwanie osób zaginionych w terenie

Skrót nazwy
Poszukiwacz terenowy

Rodzaj kwalifikacji*
kwalifikacja cząstkowa

Proponowany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji*
4

Krótka charakterystyka kwalifikacji, obejmująca informacje o działaniach lub zadaniach, które
potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikacje oraz orientacyjny koszt uzyskania dokumentu
potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację "Poszukiwanie osób zaginionych w terenie" bezpiecznie i zgodnie
z obowiązującymi zasadami przeszukuje teren w trakcie działań poszukiwawczych, na wysokim
poziomie detekcji, dzięki wykorzystaniu różnych metod poszukiwawczych. Planuje pracę małego
zespołu terenowego w oparciu o zadania określone przez dowódcę działań. Jest liderem zespołu,
podejmuje decyzje i bierze za nie odpowiedzialność. Przeprowadza krótki instruktaż dotyczący
działań, aby osoby nieznające technik poszukiwawczych, a pracujące w działaniach w
charakterze obserwatorów (sensorów), wiedziały, jak przeszukiwać teren. Prowadzi zespół
poszukiwawczy w terenie, wybierając zestaw zadań i trasę przejścia w sposób zgodny z regułami
poszukiwań, prowadzący do odnalezienia osoby zaginionej w jak najkrótszym czasie, przy jak
najmniejszym wysiłku i bez zbędnego ryzyka. Orientacyjny koszt uzyskania certyfikatu: 550 zł

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji [godz.]*
70

Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji*
Kwalifikacją mogą być szczególnie zainteresowani: ● druhowie OSP, ● członkowie PCK, ●
członkowie specjalistycznych grup poszukiwawczych OSP, ● członkowie stowarzyszeń
zajmujących się poszukiwaniami osób zaginionych w terenie otwartym, ● funkcjonariusze Policji,
● funkcjonariusze Straży Granicznej, ● funkcjonariusze straży gminnej/miejskiej, ● strażacy
PSP, ● przewodnicy psów ratowniczych, ● ratownicy, ● członkowie formacji obrony cywilnej, ●
żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową – WOT.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 



Wymagane kwalifikacje poprzedzające
Opis
Brak

Lista

W razie potrzeby warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji*
Warunkiem przystąpienia do walidacji jest: ● ukończenie 18 lat, ● złożenie oświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań zawodowych związanych z
prowadzeniem działań poszukiwawczych w terenie, ● aktualny kurs KPP.

Zapotrzebowanie na kwalifikację*
W chwili obecnej brak w Polsce jednego, spójnego, ujednoliconego systemu szkolenia i
uzyskiwania kwalifikacji poszukiwawczych. Ze względu na skalę zjawiska zaginięć i jego
tendencję wzrostową, obserwowaną w statystykach zaginięć, stworzenie kwalifikacji
poszukiwawczych jest palącą potrzebą, której zaspokojenie pozwoli Policji i innym służbom
prowadzić poszukiwania osób zaginionych w Polsce na odpowiednio wysokim poziomie
skuteczności. Kwalifikacja poszukiwania osób zaginionych w terenie odpowiada na aktualne oraz
przyszłe zapotrzebowanie społeczne, wypełniając lukę istniejącą w tym zakresie. Konieczność
właściwego prowadzenia akcji poszukiwawczych i wysokie wymagania, stawiane osobie
poszukującej, wynikają bezpośrednio z konieczności podniesienia standardów działań i skrócenia
czasu reakcji na zgłoszenie o zaginięciu. W praktyce poszukiwań terenowych, do działań niemal
zawsze stawiają się społeczne grupy poszukiwawcze, składające się z wolontariuszy,
zrzeszonych wokół idei pomocy osobom zaginionym. W każdej z tych jednostek i organizacji
powinny znajdować się osoby, których wiedza i umiejętności w zakresie wykonywania czynności
poszukiwawczych w terenie będą gwarantowały właściwe, sprawne i skuteczne przeprowadzenie
poszukiwań. Zaginięcie to dramatyczne wydarzenie w życiu nie tylko zaginionego, ale także jego
bliskich. Stąd spojrzenie na zaginięcie jako zjawisko społeczne jest niezwykle ważne dla
zrozumienia warunków i zasad prowadzenia akcji poszukiwawczej czy udziału w niej. Do zaginięć
dochodzi z bardzo wielu przyczyn – część z nich to działania zamierzone, czy w jakiś sposób
przemyślane, inne to efekt wypadku losowego czy utraty orientacji w terenie. Analizy statystyk
zaginięć pozwalają obserwować strukturę i zmiany tego zjawiska. Z danych Policji wyraźnie
wynika, że liczba zgłoszonych zaginięć po roku 2010 zaczęła wyraźnie rosnąć, zarówno w
ogólnej liczbie zaginięć, jak i w danych dotyczących zaginięć dzieci. I tak, liczba zgłoszonych
osób zaginionych w ciągu roku 2010 to 14 393, w tym dzieci do 7 lat – 118, dzieci 7-13 lat – 436,
a 14-17 lat - 2 915. Odpowiednio, w roku 2017 to 19 563, w tym dzieci do 7 lat – 443, dzieci 7-13
lat – 953, a 14-17 lat - 5 362. Dane Policji
(http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zaginieni/50885,Zaginieni.html) Poszukiwania
osób zaginionych są działaniami prowadzonymi w różnorodnym środowisku, w zmiennych
warunkach, w nietypowych i niecodziennych okolicznościach, w różnych zespołach, w sytuacjach
o różnym poziomie zagrożenia, gdyż są to niemal zawsze działania niepowtarzalne. W poprawnie
prowadzonych poszukiwaniach osób zaginionych konieczne jest stosowanie różnorakich metod
poszukiwawczych. Atuty każdej z nich pozwalają dopasować wybraną metodę ściśle do
warunków i założeń taktycznych akcji. Wielość zastosowanych metod obniża negatywny wpływ
ograniczeń każdej z nich na skuteczność poszukiwań. Umiejętności zespołów terenowych są
kluczowym elementem skuteczności działań poszukiwawczych, gdyż, dzięki wielu opracowaniom
(również naukowym), zgromadzona wiedza pozwala na wykorzystanie całego szeregu – często
dość złożonych – metod przeszukiwania terenu. Warunkiem jednak wykorzystania tych



doświadczeń i opracowań są wykwalifikowane osoby idące do poszukiwań w teren.

Odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w ZRK
zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się*
Brak

Typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji*
Osoba posiadająca kwalifikację może być zatrudniona lub działać społecznie m.in. w: ● Policji, ●
Straży Granicznej, ● straży miejskiej, ● ochotniczej straży pożarnej, ● Polskim Czerwonym
Krzyżu, ● Wojskach OTK, ● formacjach obrony cywilnej ● prowadzeniu zajęć w szkołach z
zakresu profilaktyki zaginięć, ● służbach ratowniczych, ● organizacjach pozarządowych,
zajmujących się poszukiwaniami i pomocą rodzinom osób zaginionych. Kwalifikacja może być
wykorzystana dla dalszego rozwoju zawodowego, np.: w służbach mundurowych i organizacjach
zajmujących się poszukiwaniami. Posiadanie kwalifikacji stanowi podstawę do uzyskania
kwalifikacji związanych z planowaniem i organizowaniem poszukiwań osób zaginionych w
terenie.

Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację*
1. Weryfikacja. 1.1. Metody weryfikacji: test teoretyczny - obejmuje sprawdzenie wiedzy
wymaganej w zestawach 1-3 efektów uczenia się; wywiad swobodny - w formie
niestrukturyzowanej rozmowy pomiędzy asesorem a osobą przystępującą do walidacji,
sprawdzenie wiedzy i umiejętności wymaganych w zestawach 1-3 efektów uczenia się; analiza
działania - obserwacja w warunkach symulowanych, sprawdzenie umiejętności praktycznych w
zakresie zestawów efektów uczenia się 3-4. 1.2. Zasoby kadrowe. Weryfikację przeprowadza
komisja złożona z trzech asesorów, w tym przewodniczącego komisji oraz dwóch członków
komisji. Przewodniczącym jest jeden z asesorów. Asesorzy spełniają łącznie następujące warunki
(poświadczone umowami, referencjami), przy czym każdy z asesorów musi spełniać co najmniej
jeden z warunków: ● jest wśród nich co najmniej jeden policjant, zajmujący się w ramach swoich
obowiązków służbowych poszukiwaniami osób zaginionych; ● co najmniej 2 osoby są związane
zawodowo lub zrzeszone w organizacji mającej w zakresie swoich zadań poszukiwania osób
zaginionych; ● co najmniej 2 osoby legitymują się udokumentowanym udziałem w terenowych
działaniach poszukiwawczych, prowadzonych przez upoważnioną do tego służbę, w ciągu
ostatnich 3 lat, przy czym, co najmniej 1 z tych osób legitymuje się udokumentowanym
udziałem w co najmniej 3 terenowych działaniach poszukiwawczych, prowadzonych przez
upoważnioną do tego służbę, w charakterze dowódcy lub zarządzającego działaniami (planista)
w ciągu ostatnich 3 lat; ● co najmniej jedna osoba posiada wiedzę z zakresu Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji i metod walidacji; ● co najmniej jedna osoba posiada minimum 3 letnie
doświadczenie egzaminacyjne. 1.3. Sposób organizacji walidacji oraz warunki organizacyjne i
materialne. Sposób organizacji weryfikacji: weryfikacja podzielona jest na dwie części odbywane
kolejno w ciągu jednego lub dwóch dni. Warunkiem przystąpienia do drugiego etapu jest
pomyślna weryfikacja poprzedniego. Część pierwsza to test teoretyczny, część druga - analiza
działania, obserwacja w warunkach symulowanych połączona z wywiadem swobodnym. Warunki
organizacyjne i materialne. Instytucja certyfikująca musi zapewnić na czas egzaminu salę
egzaminacyjną wyposażoną w komputery oraz warunki do przeprowadzenia testu
teoretycznego. Do drugiej części niezbędne jest zapewnienie sprawdzonych i starannie
wybranych terenów otwartych o powierzchni minimum 20 ha i zróżnicowanym charakterze,
umożliwiających przeprowadzenie symulacji poszukiwań. Teren musi zawierać w sobie: obszary
zalesione i nie zalesione (polany), cieki wodne (potoki, strumienie), drogi leśne i ścieżki,
elementy zabudowy (budowle, szałasy, szopy), a także powinien być zróżnicowany pod



względem rzeźby (np.: wzniesienia, doliny, skarpy, wąwozy). W ostatnim przypadku, po stronie
instytucji certyfikującej leży zawarcie odpowiednich umów na wykorzystanie przestrzeni i
uzyskanie wymaganych zgód. 2. Identyfikowanie i dokumentowanie - nie dotyczy.

Propozycja odniesienia do poziomu sektorowych ram kwalifikacji (o ile dotyczy)
Brak

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się*
Osoba posiadająca kwalifikację "Poszukiwanie osób zaginionych w terenie" przeszukuje teren w
trakcie działań poszukiwawczych w sposób: bezpieczny, z dającą się ocenić skutecznością, na
wysokim poziomie detekcji, z wykorzystaniem różnych metod poszukiwawczych. Potrafi
zaplanować pracę małego zespołu terenowego w oparciu o określone przez dowódcę działań
zadanie, w taki sposób, aby praca poszukiwawcza przebiegała w sposób bezpieczny, zgodny z
technikami i metodami przeszukania terenu. Jest także liderem małego zespołu terenowego,
podejmuje decyzje o podejmowanych działaniach i bierze na siebie za nie odpowiedzialność.
Prowadzi zespół poszukiwawczy w terenie, wybierając właściwie zestaw zadań i trasę przejścia,
tak aby były one jak najbardziej zgodne z regułami poszukiwań i prowadziły do odnalezienia
osoby zaginionej w jak najkrótszym czasie, przy jak najmniejszym wysiłku czy podejmowanym
ryzyku. Przygotowuje zespół poszukiwawczy do wykonania zadania otrzymanego od dowódcy
akcji, a w razie potrzeby przeprowadza krótki instruktaż dotyczący działań, które będą
wykonywane, by osoby nieznające technik poszukiwawczych, a pracujące w charakterze
obserwatorów (sensorów), wiedziały, jak właściwie prowadzić przeszukanie terenu.

Numer zestawu w kwalifikacji*
1

Nazwa zestawu*
Charakteryzowanie zasad poszukiwania w terenie osób zaginionych

Poziom PRK*
3

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
5

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Charakteryzuje obowiązkowe wyposażenie zespołów w poszukiwaniach

Kryteria weryfikacji*
● omawia obowiązkowe elementy wyposażenia indywidualnego osoby udającej się w teren
na poszukiwania; ● omawia wyposażenie zespołowe, konieczne do prawidłowego
przeprowadzenia przeszukania terenu określoną metodą.

Zestawy efektów uczenia się

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Efekt uczenia się
Charakteryzuje reguły w prowadzeniu działań poszukiwawczych

Kryteria weryfikacji*
● wymienia główne przyczyny i skalę zaginięć w Polsce; ● charakteryzuje sposób organizacji
poszukiwań w Polsce; ● omawia reguły w poszukiwaniach terenowych; ● omawia zakres
praw i obowiązków zgłaszającego zaginięcie oraz służb prowadzących poszukiwania.

Efekt uczenia się
Omawia zasady inwentaryzacji śladów w obrębie zadanego obszaru

Kryteria weryfikacji*
● charakteryzuje zasady podążania za śladami; ● omawia zasady rozpoznawania i
pomiarów śladu; ● omawia techniki poruszania się zespołu tropiącego w terenie.

Efekt uczenia się
Omawia zasady współpracy z rodziną i bliskimi osoby zaginionej

Kryteria weryfikacji*
● charakteryzuje sposoby reagowania na emocje w kontakcie z rodziną osoby zaginionej; ●
omawia zasady identyfikacji członków rodziny w poszukiwaniach terenowych; ● omawia
zasady angażowania bliskich w działania poszukiwawcze oraz zasady informowania ich w
trakcie działań.

Numer zestawu w kwalifikacji*
2

Nazwa zestawu*
Wykorzystanie statystyki w poszukiwaniach – analizy zachowań osób zaginionych

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
25

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Charakteryzuje strategie osób zaginionych

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Kryteria weryfikacji*
● wskazuje różnicę pomiędzy zabłądzeniem a zaginięciem; ● charakteryzuje 9 strategii
zachowania osób zaginionych, z uwzględnieniem kategorii statystycznych osób zaginionych,
których takie zachowania najczęściej dotyczą; ● wymienia strategie wynikające ze statystyk
ISRID (International Search And Rescue Incident Database). ● charakteryzuje korzyści
wynikające z zastosowań strategii osób zaginionych w poszukiwaniach.

Efekt uczenia się
Omawia charakterystyczne zachowania osób dla kategorii zaginięcia

Kryteria weryfikacji*
● omawia schematy postępowania osób zaginionych w kategoriach statystycznych, np.:
turysta, depresja, demencja, zbieracz, pod wpływem substancji, upośledzony umysłowo,
choroba psychiczna, pracownik, dziecko (w kategorii wiekowej); ● omawia dane
statystyczne dotyczące przyczyn i scenariuszy zaginięć, a także miejsca najczęstszych
odnalezień dla kategorii statystycznych; ● charakteryzuje miejsca, które należy w pierwszej
kolejności przeszukać, w zależności od kategorii statystycznej osoby zaginionej; ● definiuje
miejsca niebezpieczne w terenie dla osób w danej kategorii statystycznej.

Numer zestawu w kwalifikacji*
3

Nazwa zestawu*
Zarządzanie małym zespołem i wykorzystywanie metod oraz technik poszukiwań terenowych

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
15

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Omawia metody przeszukania terenu

Kryteria weryfikacji*
● charakteryzuje technikę, w jakiej wykonuje się poszukiwania, metodami: „Szybka Trójka”,
„Liść”, Tyraliera, „Koło wagonu”, Systematyczne przeszukanie dróg quadem, Obserwator,
Tropienie, Przewodnik z psem, Z powietrza, Patrol pieszy, Patrol zmotoryzowany; ● omawia
uwarunkowania pozwalające na wykorzystanie każdej z metod.

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



Efekt uczenia się
Omawia współpracę z zespołem pies – przewodnik w działaniach poszukiwawczych

Kryteria weryfikacji*
● omawia metody i techniki pracy zespołu pies – przewodnik; ● charakteryzuje atuty i
ograniczenia w pracy węchowej psa; ● omawia wpływ zachowań zespołów poszukiwawczych
na skuteczność pracy psa w terenie.

Efekt uczenia się
Omawia zagadnienia detekcji terenowej

Kryteria weryfikacji*
● omawia różnicę pomiędzy detekcją a identyfikacją obiektów; ● charakteryzuje
najważniejsze czynniki decydujące o skutecznej identyfikacji obiektów poszukiwań; ●
wyjaśnia ograniczenia w skutecznej detekcji, wynikające z uwarunkowań anatomicznych i
mentalnych poszukiwacza; ● omawia znaczenie tzw. „klasycznego wyglądu obiektów”; ●
omawia metodę „kostki” w przeszukiwaniu terenu; ● charakteryzuje warunki odprawy
wizualnej i przygotowania zespołów do pracy w poszukiwaniach terenowych; ● wykonuje
pomiar zasięgu detekcji i określa wartość AMDR (ang. Średni Maksymalny Zasięg Detekcji) w
terenie; ● omawia sposób wykorzystania informacji z odprawy do określenia warunków i
zasięgu detekcji.

Efekt uczenia się
Omawia zasady pracy zespołów terenowych

Kryteria weryfikacji*
● charakteryzuje ograniczenia i atuty zasobów ludzkich wykorzystywanych w
poszukiwaniach; ● omawia współpracę zespołów terenowych, uwzględniając jej wpływ na
jakość pracy poszukiwawczej.

Efekt uczenia się
Wykorzystuje urządzenia komunikacyjne do działań poszukiwawczych (komunikacja i
nawigacja)

Kryteria weryfikacji*
● omawia wybrane aplikacje, instalowane na smartfonach, dostępne na rynku, służące jako
wsparcie nawigacyjne w poszukiwaniach; ● omawia zasady łączności i podawania
komunikatów drogą telefoniczną i radiową w poszukiwaniach terenowych; ● omawia sposób
przygotowania i zabezpieczenia urządzeń komunikacyjnych w działaniach poszukiwawczych,
umożliwiający zachowanie standardów łączności w terenie.

Efekt uczenia się
Zarządza zespołem przeszukującym teren z wykorzystaniem różnych metod

Kryteria weryfikacji*
● przygotowuje plan przejścia terenowego; ● zarządza zespołem poszukiwawczym



wykonującym przeszukanie terenu; ● ocenia na bieżąco jakość przeszukania terenu i
wprowadza poprawki do pracy zespołu; ● ocenia poziom bezpieczeństwa zespołu
poszukiwawczego w zadanym terenie.

Numer zestawu w kwalifikacji*
4

Nazwa zestawu*
Wykonywanie działań poszukiwawczych w terenie

Poziom PRK*
4

Orientacyjny nakład pracy [godz.]*
25

Rodzaj zestawu
obowiązkowy

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia*

Efekt uczenia się
Nawiguje w terenie w oparciu o różne narzędzia nawigacyjne

Kryteria weryfikacji*
● przeszukuje trasy w terenie w oparciu o kompas i mapę; ● konfiguruje urządzenie
nawigacyjne GPS do pracy w poszukiwaniach; ● porusza się precyzyjnie w zadanym
obszarze, zgodnie ze wskazaniami odbiornika GPS.

Efekt uczenia się
Przeprowadza wywiad i rozpytanie

Kryteria weryfikacji*
● dobiera osoby, od których pozyskuje informacje; ● prowadzi rozmowę zgodnie z regułami
przeprowadzania wywiadu i rozpytania poszukiwawczego; ● informuje rodzinę i bliskich w
trakcie działań poszukiwawczych; ● włącza bliskich osoby zaginionej do działań zgodnie z
zasadami bezpiecznego udziału w poszukiwaniach.

Efekt uczenia się
Stosuje metody przeszukania terenu

Kryteria weryfikacji*
● wykonuje w terenie zadanie poszukiwawcze wyznaczoną metodą; ● dobiera metodę do
zadanego działania; ● działa skutecznie pod naciskiem i w stresie; ● wykonuje czynności
poszukiwawcze z dużą skutecznością; ● określa jakość przeszukania i wskazuje słabe punkty

Poszczególne efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia



w wykonanym zadaniu; ● wskazuje w przeszukanym terenie miejsca, obiekty i zjawiska
istotne z punktu widzenia poszukiwań i osoby zaginionej.

Informacje o instytucjach uprawnionych do nadawania kwalifikacji

Wnioskodawca*
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Minister właściwy*
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i warunki przedłużenia jego
ważności*
Okres ważności: 5 lat. Po tym czasie, aby przedłużyć ważność certyfikatu, należy przedłożyć
dokumenty potwierdzające aktywność zawodową lub w ramach wolontariatu w obszarze
poszukiwań terenowych. Ponadto należy uiścić opłatę za przedłużenie ważności certyfikatu w
wysokości 10% opłaty walidacyjnej.

Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji*
Certyfikat

Uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji*
Nie dotyczy

Kod dziedziny kształcenia*
861 - Ochrona osób i mienia

Kod PKD*
84.24 - Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Status

Dokumenty
# Tytuł dokumentu
1 Potwierdzenie przelewu - poszukiwanie osób zaginionych w terenie
2 Regon
3 Rekomendacja dla kwalifikacji - poszukiwanie osób zaginionych w terenie
4 Statut Szkoły Górskiej - Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego z 27.04.2015 r.
5 Zaświadczenie o wpisie.
6 ZRK_FKU_Poszukiwacz terenowy

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego
Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.*

Dane o podmiocie, który złożył wniosek
SZKOŁA GÓRSKA - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Jerzy Suchodoła



Adres zamieszkania: Łętowe 277, 34-733 Mszana Górna
Adres do doręczeń: Łętowe, 277, 34-733 Mszana Dolna
NIP: 9451545580
REGON: 122668864
Reprezentacja: Jerzy Suchodoła

Adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek: teresa@szkolagorska.eu


