
Nationalrat	 uchwalił	 następującą	
ustawę:

§ 1. (1) Ustawa niniejsza ustana-
wia Fundusz na wypłatę świadczeń 
dla byłych robotników niewolni-
czych i przymusowych reżimu na-
rodowosocjalistycznego na terenie 
dzisiejszej Austrii. Nosi on nazwę 
„Fundusz Pojednania, Pokoju i 
Współpracy (Fundusz Pojednania)”. 
Siedzibą Funduszu jest Wiedeń.

(2) Celem Funduszu jest przyczynić 
się do Pojednania, Pokoju i Współ-
pracy poprzez dobrowolny gest 
Republiki Austrii wobec osób, któ-
re zostały zmuszone przez reżim 
narodowosocjalistyczny do pracy 
niewolniczej lub przymusowej na 
terenie dzisiejszej Austrii.

(3) Fundusz jest organizacją Repub-
liki Austrii, posiada własną osobo-
wość prawną i służy wyłącznie ce-
lom użyteczności publicznej.

§ 2. (1) Fundusz świadczy jednora-
zowe wypłaty dla osób fizycznych, 
które zostały przez reżim narodo-
wosocjalistyczny
1. wywiezione pod przymusem 
lub podstępem do pracy na teren 
dzisiejszej Republiki Austrii lub 
którym po dobrowolnym pobycie 
na terenie dzisiejszej Republiki Au-
strii utrudniono im powrót do kra-
ju, zmuszono do pracy i poddano 
szczególnie złym warunkom życio-
wym i były albo
 a) przetrzymywane w warun-
kach uwięzienia lub poddane inne-
mu znacznemu ograniczeniu wol-

ności lub
 b) ograniczone w prawach oso-
bistych i poddane szczególnie su-
rowym środkom dyscyplinarnym 
(robotnicy przymusowi lub praca 
przymusowa); lub
2. podczas uwięzienia w obozie 
koncentracyjnym położonym na 
terenie dzisiejszej Austrii lub w in-
nym miejscu uwięzienia porówny-
walnym do takiego obozu zmuszo-
ne do pracy niewolniczej w nieludz-
kich warunkach (robotnicy niewol-
niczy lub praca niewolnicza); lub
3. w warunkach wymienionych w 
zdaniu wprowadzającym pkt. 1 do-
znały z powodu pracy potwierdzo-
nych ciężkich lub trwałych szkód 
fizycznych lub psychicznych (szcze-
gólnie ciężkie przypadki); lub
4. jako dzieci lub niepełnoletni 
przed ukończeniem 12 roku życia 
wraz z jednym lub obydwojgiem 
rodziców (zdania 1. do 3.) zostały 
wywiezione na teren dzisiejszej Re-
publiki Austrii lub urodziły się tam 
podczas zatrudnienia matki do pra-
cy przymusowej.

(2) Fundusz udziela poza tym jed-
norazowych świadczeń osobom fi-
zycznym każdej narodowości, które 
nie spełniają warunków wymienio-
nych w zdaniu wprowadzającym 
ust. 1 pkt. 1, a zostały przez reżim 
narodowosocjalistyczny z przyczyn 
politycznych, pochodzenia, religii, 
narodowości, orientacji seksual-
nej, z powodu upośledzenia fizycz-
nego lub umysłowego, ze względu 
na zarzut tzw. aspołeczności lub 
w związku z eksperymentami me-
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dycznymi musiały pracować na te-
renie dzisiejszej Republiki Austrii 
w warunkach porównywalnych do 
wymienionych w ust. 1 pkt. 1 a) lub 
b).

(3) Byłym jeńcom wojennym nie 
przysługują świadczenia.

§ 3. (1) Wysokość świadczeń wy-
nosi:
1. 105.000 szylingów dla osób wg § 
2 ust. 1 pkt. 2 (praca niewolnicza).
2. 35.000 szylingów dla osób wg § 2 
ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 (robotnicy przy-
musowi), które musiały wykonywać 
pracę przymusową w przemyśle, 
rzemiośle, gospodarce budowlanej i 
elektrycznej, w instytucjach komu-
nalnych, na kolei Rzeszy (Reichs-
bahn) lub na poczcie.
3. 20.000 szylingów dla osób wg § 2 
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 (robotnicy przy-
musowi), które musiały wykony-
wać pracę przymusową wyłącznie 
w gospodarce rolnej i leśnej lub w 
formie usług osobistych (gospodar-
stwa domowe, hotele itp.).
4. Dzieci i niepełnoletnich wg § 2 
ust. 1 pkt. 4 otrzymają kwotę, któ-
ra przysługuje lub przysługiwałaby 
rodzicowi, z którym były depor-
towane. W przypadku deportacji 
z obydwojgiem rodziców, którzy 
otrzymują lub otrzymaliby różne 
kwoty, obowiązuje każdorazowo 
kwota wyższa.
5. Dla kobiet, które w czasie za-
trudnienia jako robotnice przymu-
sowe urodziły dzieci w domach po-
łożniczych dla robotnic ze wschodu 
lub zostały zmuszone do przerwa-
nia ciąży, może być wypłacone do-
datkowe świadczenie w wysokości 
5.000 szylingów.

(2) Najcięższe przypadki wymienio-
ne w § 2 ust. 1 pkt. 3 mogą otrzy-

mać świadczenia do najwyższej 
sumy odpowiadającej kategorii ich 
zatrudnienia (ust. 1 pkt. 2 lub 3).

(3) Osoby, które spełniają warunki 
kilku kategorii, otrzymują najwyż-
szą przypadającą kwotę.

§ 4. (1) Artykuły 21 i 26 umowy 
państwowej dotyczącej odrodzenia 
się niezależnej i demokratycznej 
Austrii, BGBI. Nr. 152/1955, pozo-
stają nienaruszone przez niniejszą 
Ustawę, nie istnieją prawne rosz-
czenia o świadczenia na podstawie 
niniejszej Ustawy.

(2) Wnioski o świadczenia zgodnie 
z niniejszą ustawą można składać 
wyłącznie osobiście. Świadczenia te 
nie mogą być brane w zastaw. Zo-
staną zapewnione tylko wtedy, gdy 
wnioskodawca na podstawie doku-
mentów lub w inny sposób uwia-
rygodni, że spełnia wymogi. Jeśli 
uprawniony do świadczeń zmarł w 
dniu lub po 15 lutego 2000, świad-
czenia przechodzą na spadkobier-
ców zgodnie z danym prawem na-
rodowym.

(3) Uwzględnione mogą być wy-
łącznie te wnioski, które w ciągu 
dwóch lat po wejściu w życie ni-
niejszej Ustawy zostaną złożone do 
kompetentnej organizacji partner-
skiej lub – jeśli chodzi o osobę, któ-
ra nie należy do żadnej organizacji 
partnerskiej, bezpośrednio do Fun-
duszu. Kuratorium może dopuścić 
przedłużenie terminu składania 
wniosków maksymalnie o 1 rok. 
Wnioski do złożenia bezpośred-
nio w Funduszu mogą zostać ze-
brane przez organizacje, które nie 
będąc organizacjami partnerskimi 
wymienionymi w § 7 ust. 4, repre-
zentują interesy osób zgodnie z § 2. 
Świadczenia będą w tym przypadku 



wypłacane uprawnionym do świad-
czeń bezpośrednio z Funduszu.

(4) Dotacje na Fundusz są zwolnio-
ne z wszelkich podatków regulowa-
nych ustawami federalnymi.

(5) Ze świadczeń według niniejszej 
Ustawy Federalnej zgodnie z § 2 
ust. 1 pkt. 2 wykluczone są osoby, 
które mogą otrzymać świadcze-
nia z Fundacji „Pamięć, Odpowie-
dzialność i Przyszłość” Republi-
ki Federalnej Niemiec. Osoby w 
rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 mogą 
na podstawie niniejszej Ustawy 
otrzymać świadczenie tylko wtedy, 
gdy ich przymusowe zatrudnienie 
odbywało się w przeważającej czę-
ści na terenie dzisiejszej Republiki 
Austrii. Fundusz musi podjąć nie-
zbędne kroki, aby wnioski, co do 
których nie jest kompetentny, były 
bezpośrednio przekazywane do 
Fundacji „Pamięć, Odpowiedzial-
ność i Przyszłość” Republiki Fede-
ralnej Niemiec, lub wnioski, które 
przyszły do Fundacji, mogły być 
dobierane. Poza tym należy zadbać 
o zabezpieczenia, aby w przypadku 
pracy niewolniczej i przymusowej 
wykonywanej częściowo zarówno 
na obszarze świadczeń Fundacji jak 
i Funduszu, nie doszło do podwój-
nych płatności.

§ 5. (1) Wypłata świadczenia na-
stąpi pod warunkiem, że odbiorca 
świadczenia wyda oświadczenie, iż 
wraz z otrzymaniem świadczenia 
nieodwołalnie rezygnuje z wysu-
wania roszczeń wobec Republiki 
Austrii lub austriackich przed-
siębiorstw za pracę niewolniczą i 
przymusową. Fundusz ma zapew-
nić, aby robotnicy niewolniczy 
i przymusowi, którzy otrzymają 
świadczenia z Fundacji „Pamięć, 
Odpowiedzialność i Przyszłość” 

Republiki Federalnej Niemiec w 
rozumieniu § 2 ust. 1 zdanie 2 lub 
zdanie 1, złożą również oświad-
czenie o nieodwołalnej rezygna-
cji z wysuwania roszczeń wobec 
Republiki Austrii lub austriackich 
przedsiębiorstw za pracę niewolni-
czą i przymusową. Odwrotnie ro-
botnicy niewolniczy i przymusowi, 
którzy zgodnie z § 2 ust. 1 zdanie 2 
lub zdanie 1 otrzymają świadczenia 
na mocy niniejszej Ustawy, mają w 
swoim oświadczeniu wobec Fundu-
szu zrezygnować także nieodwołal-
nie z wysuwania roszczeń za pracę 
niewolniczą i przymusową wobec 
Republiki Federalnej Niemiec i nie-
mieckich przedsiębiorstw.

(2) Austriackimi firmami w rozu-
mieniu niniejszej ustawy są wszyst-
kie firmy, które posiadały lub posia-
dają siedzibę na terenie dzisiejszej 
Republiki Austrii, oraz ich firmy 
matki, także te, które posiadały lub 
posiadają siedzibę za granicą. Au-
striackie firmy to również firmy po-
łożone poza terenem dzisiejszej Re-
publiki Austrii, których austriackie 
firmy zgodnie ze zdaniem 1 były lub 
są bezpośrednimi lub pośrednimi 
udziałowcami w co najmniej 25%.

§ 6. (1) Do przeprowadzenia swego 
zadania Fundusz dysponuje środ-
kami w kwocie 6 miliardów szylin-
gów. Pochodzą one z
1. dotacji państwa według aktual-
nie obowiązującej Ustawy Finanso-
wej,
2. dotacji innych organizacji tery-
torialnych,
3. dotacji ze wszystkich obszarów 
gospodarki i 
4. innych dotacji.

(2) Fundusz jest ostatecznie doto-
wany sumą wymienioną w ust. 1. 



Nie istnieje obowiązek powtórnej 
wpłaty.

(3) Dotacje na Fundusz nie podle-
gają podatkowi spadkowemu, od 
darowizn ani podobnym obciąże-
niom finansowym o takim samym 
celu lub działaniu.

§ 7. (1) Wypłata świadczenia zgod-
nie z § 3 dla osób wymienionych w 
§ 2 ust. 1 następuje albo przez or-
ganizacje partnerskie wymienione 
w ust. 4, z których państwami ist-
nieją zawarte dwustronne umowy, 
lub bezpośrednio przez Fundusz, o 
ile te osoby nie podlegają organiza-
cjom partnerskim wymienionym w 
ust. 4.

(2) Świadczenia Funduszu następu-
ją w ramach zarządzania gospodar-
ka prywatną.

(3) W Austrii świadczenia Fundu-
szu lub organizacji partnerskich 
nie podlegają ani podatkowi spad-
kowemu ani od darowizn, również 
odbiorca świadczenia nie płaci po-
datku od dochodu.

(4) Organizacjami partnerskimi są:
- Fundacja „Porozumienie i Pojed-
nanie” w Republice Białorusi,
- Fundacja „Polsko-Niemieckie Po-
jednanie” w Rzeczpospolitej Pol-
skiej,
- Fundacja „Porozumienie i Pojed-
nanie” w Federacji Rosyjskiej,
- „Czeska Rada na rzecz Ofiar Na-
zizmu” w Republice Czeskiej, 
- Narodowa Fundacja „Porozumie-
nie i Pojednanie” na Ukrainie,
- Fundacja „Żydowska Spuścizna 
na Węgrzech” w Republice Węgier-
skiej.

(5) Fundusz we współpracy z orga-
nizacjami partnerskimi dba o od-

powiednie światowe nagłośnienie 
świadczeń w ciągu dwóch miesięcy 
po wejściu w życie niniejszej Usta-
wy, możliwych zgodnie z niniejszą 
Ustawą. Nagłośnienie to miałoby 
zawierać przede wszystkim infor-
macje o Funduszu i organizacjach 
partnerskich, o warunkach uzyska-
nia świadczeń, o terminach składa-
nia wniosków oraz o koniecznej w 
tym kontekście weryfikacji danych.

(6) Bardziej szczegółowe przepisy 
o wypłacaniu świadczeń ustalane 
będą w wytycznych Funduszu i na-
leży je umieścić w umowach, które 
zostaną zawarte pomiędzy Fundu-
szem i organizacjami partnerskimi 
(§ 8 ust. 2).

§ 8. (1) Środki Funduszu przeka-
zywane będą w odpowiedniej wy-
sokości organizacjom partnerskim, 
zależnie od rzeczywistego zapo-
trzebowania w ciągu odpowiednie-
go terminu na podstawie list osób, 
przekazanych przez te organizacje 
oraz wybiórczo zweryfikowanych 
przez kompetentny organ Fundu-
szu, zgodnie z § 2 ust. 1, które dnia 
15. lutego 2000 miały stałe zamel-
dowanie w krajach - wymienionych 
w umowach dwustronnych zgodnie 
z § 7 ust. 1, oraz na pokrycie kosz-
tów personelu i rzeczowych, po-
niesionych przez organizacje part-
nerskie, łącznie z kosztami nagłoś-
nienia zgodnie z § 7 ust. 5. Należy 
przy tym zadbać już wcześniej, aby 
austriackie pochodzenie środków 
oraz cel świadczeń zostały należy-
cie wyrażone wobec uprawnionych 
do świadczeń oraz opinii publicznej 
w danych państwach.

(2) W układach z państwami wy-
mienionymi w § 12 ust. 1 pkt. 3 na-
leży zadbać o to, aby dane państwa 
nie wysuwały, nie reprezentowały 



ani nie wspierały wobec Republiki 
Austrii lub przedsiębiorstw austria-
ckich dalszych żądań związanych 
z pracą niewolniczą lub przymu-
sową. Zmiany w udzielaniu świad-
czeń regulowane będą w układach 
z państwami wymienionymi w § 7 
jak również w umowach pomiędzy 
funduszem i organizacjami part-
nerskimi. O ile w państwach istnie-
ją organizacje partnerskie zgodnie 
z § 7 ust. 4, w umowach należy po-
nadto przewidzieć, że należy pod-
jąć uwiarygodnienie uprawnienia 
do świadczeń poprzez dokumenty 
lub w inny odpowiedni sposób,
1. osoby, których kompletna do-
kumentacja i zweryfikowane do-
kumenty o wykonywanej pracy 
niewolniczej i przymusowej znaj-
dują się w posiadaniu organizacji 
partnerskich, nie są zobowiązane 
dostarczać nowych wniosków o 
wypłaty,
2. przedstawiciele Funduszu lub 
osoby przez nie upoważnione do 
działalności organizacji partner-
skich mogą mieć wgląd lub współ-
działać w inny sposób, o ile mają 
związek z realizacją niniejszej Usta-
wy,
3. świadczenia należy przekazywać 
bez opłat, w szczególności nie mogą 
one prowadzić do zmniejszenia do-
chodów związanych z systemem 
zabezpieczenia socjalnego i służby 
zdrowia,
4. Świadczenia są zapewniane wy-
łącznie po złożeniu oświadczenia 
zgodnie z § 5 ust. 1, zaś oświadcze-
nia te przekazywane są do Fundu-
szu.

(3) W interesie możliwie dużej 
przejrzystości należy przewidzieć 
także regularne międzynarodowe 
kontrole gospodarcze w organiza-
cjach partnerskich, których koszty 

ponoszone są przez Fundusz, i o 
których wyborze należy decydować 
w porozumieniu danej organizacji 
partnerskiej z Funduszem. Między-
narodowa kontrola gospodarcza dla 
funduszu będzie uchwalana przez 
Kuratorium.

§ 9. (1) Fundusz oraz organizacje 
partnerskie są uprawnieni do za-
sięgania u władz i w innych instytu-
cjach publicznych informacji, które 
są im potrzebne do wypełniania ich 
zadań. Udzielanie informacji zosta-
je wstrzymane, o ile stoi w sprzecz-
ności ze szczególnymi postanowie-
niami ustawowymi lub w interesie 
poszkodowanego jest utrzymanie 
tajemnicy, które jest ważniejsze niż 
interes informacyjny Funduszu lub 
organizacji partnerskich. 

(2) Uzyskane informacje mogą być 
wykorzystane wyłącznie do rea-
lizacji celu określonego niniejszą 
Ustawą, zaś dane osobowe wnio-
skodawcy tylko w ramach wypłaty 
świadczeń. Wykorzystanie tych da-
nych w innych celach jest dopusz-
czalne tylko po wyraźnym wyraże-
niu zgody przez wnioskodawcę.

§ 10. (1) Organami Funduszu są 
Kuratorium (§ 11), Komitet (§ 13) 
oraz Sekretarz Generalny (§ 14).

(2) Fundusz reprezentowany jest na 
zewnątrz przez Przewodniczącego 
Kuratorium.

§ 11. (1) Kuratorium jest najwyż-
szym organem Funduszu. Do jego 
obowiązków należą w szczególno-
ści:
1. Ustalenie i publikacja regulami-
nu Funduszu.
2. Ustalenie wytycznych Funduszu 
na temat wypłaty świadczeń.



3. Mianowanie członków Komite-
tu.
4. Podjęcie uchwały o regulaminie 
finansowym.
5. Ustalenie świadczeń, o których 
ma decydować Komitet.
6. Decydowanie o świadczeniach, 
o ile nie zostało to przekazane Ko-
mitetowi.
7. Podjęcie uchwały o ulokowaniu 
majątku Funduszu.
8. Kontrola zgodnego z przezna-
czeniem wykorzystania majątku 
Funduszu.
9. Zlecenie i przeprowadzenie re-
gularnej międzynarodowej kontroli 
gospodarczej.
10. Zatwierdzenie rachunkowego 
rozliczenia końcowego. 
11. Ustawa o półrocznym sprawo-
zdaniu dla Rządu Federalnego.

(2) Rząd Federalny ma niezwłocz-
nie przedłożyć Komisji Głównej w 
Nationalrat sprawozdanie zgodnie 
z ust. 1 pkt. 11. oraz zadbać o jego 
publikację.

§ 12. (Postanowienie Konstytucyj-
ne) (1) Do Kuratorium należą:
1. Kanclerz Federalny, Minister 
Spraw Zagranicznych, Minister 
Finansów, Minister Gospodarki i 
Pracy, lub przedstawiciele oddele-
gowani przez wyżej wymienionych 
z każdego resortu,
2. po jednym członku oddelego-
wanym przez partie reprezentowa-
ne w Nationalrat,
3. jeden członek oddelegowany 
przez Konferencję Władz Ogólno-
krajowych
4. trzech przedstawicieli gospo-
darki, delegowanych przez Wspól-
notę Pracy „Platforma Akcja Hu-
manitarna”,

5. jeden przedstawiciel Wspólnoty 
Pracy Stowarzyszeń Obozów Kon-
centracyjnych i Austriackich Bo-
jowników Ruchu Oporu,
6. Przewodniczący Centrum Do-
kumentacji Związku Żydowskich 
Prześladowanych przez Reżim Na-
zistowski, lub oddelegowany przez 
niego przedstawiciel,
7. szef Związku kultury austria-
ckich Romów lub oddelegowany 
przez niego przedstawiciel,
8. po jednym przedstawicielu 
rządu Republiki Białorusi, Rzecz-
pospolitej Polskiej, Federacji Ro-
syjskiej, Republiki Czeskiej, Ukra-
iny, Republiki Węgier oraz Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, o ile od-
delegują przedstawiciela, oraz
9. Adwokat oddelegowany przez 
Stany Zjednoczone Ameryki.

(2) Przewodniczącym Kuratorium 
jest Kanclerz. Kuratorium wybiera 
na propozycję Przewodniczącego 
jednego Wiceprzewodniczącego, 
który ze swej strony jest reprezen-
towany przez innego członka, naj-
starszego wiekiem zgodnie z ust. 
1 pkt. 1. Kuratorium podejmuje 
uchwały zwykłą większością gło-
sów w obecności co najmniej poło-
wy członków. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje głos Prze-
wodniczącego lub członka, który 
go reprezentuje.

(3) Kuratorium może w pojedyn-
czych sprawach zadecydować o 
wysłuchaniu przedstawicieli osób 
zgodnie z § 2 ust. 1 lub innych po-
informowanych osób.

(4) Funkcje sprawowane w Kurato-
rium wykonywane są społecznie; 
konieczne nakłady wyrówna Fun-
dusz.



§ 13. (1) Do Komitetu należą Prze-
wodniczący Kuratorium lub przed-
stawiciel wyznaczony przez niego 
na Przewodniczącego, kolejny czło-
nek wyznaczony przez Kuratorium 
na Wiceprzewodniczącego, jak i 
trzech kolejnych członków miano-
wanych przez Kuratorium.

(2) Komitet decyduje w ramach 
swoich uprawnień (§ 11 pkt. 5) o 
wypłacie świadczeń.

(3) Komitet decyduje o wybiórczej 
kontroli list osób przekazanych 
przez organizacje partnerskie zgod-
nie z § 2 ust. 1 oraz o podjętych kro-
kach zależnie od wyników.

(4) Przewodniczący Komitetu (lub 
jego przedstawiciel) ma za zadanie 
informować Kuratorium na każdym 
posiedzeniu o decyzjach podjętych 
w międzyczasie przez Komitet.

§ 14. (1) Sekretarz Generalny ma 
wspierać Przewodniczącego Kura-
torium w zarządzaniu Funduszem 
oraz przygotowywać ustalenia i de-
cyzje Kuratorium i Komitetu.

(2) Sekretarz Generalny mianowa-
ny jest na propozycję Przewodni-
czącego przez Kuratorium.

§ 15. (1) Dochody z majątku Fun-
duszu oraz inne przychody mogą 
być wykorzystane wyłącznie w ra-
mach celów Funduszu. Zawierają 
się w nich także koszty osobowe i 
rzeczowe.

(2) Fundusz tworzy się na czas 3 
lat. Po upłynięciu tego okresu po-

zostały majątek Funduszu będzie 
przeznaczony – na podstawie de-
cyzji Kuratorium – na świadczenia 
w związku z bezprawiem, którego 
dopuszczono się w czasach reżimu 
nazistowskiego na terenie dzisiej-
szej Austrii, przy czym powinni zo-
stać uwzględnieni również spadko-
biercy robotników niewolniczych 
i przymusowych, którzy zmarli 
przed dniem wymienionym w § 3 
ust. 2.

§ 16. Określenia w odniesieniu do 
osób, które zastosowano w niniej-
szej Ustawie, dotyczą w równym 
stopniu kobiet i mężczyzn, o ile jest 
to możliwe ze względu na treść.

§ 17. (Postanowienie Konstytu-
cyjne) Niniejsza ustawa wchodzi 
w życie po zapewnieniu, że środki 
wymienione w §6 zostaną w peł-
ni oddane do dyspozycji oraz że 
podpisano umowy z państwami, w 
których istnieją organizacje part-
nerskie zgodnie z § 7 ust. 4, oraz ze 
Stanami Zjednoczonymi. Rząd Fe-
deralny opublikuje dzień wejścia w 
życie niniejszej ustawy w Federal-
nym Dzienniku Ustaw.

§ 18. Realizację niniejszej Ustawy 
powierza się:
1. Ministrowi Finansów w odnie-
sieniu do § 4 ust. 4, § 6 ust. 3 oraz § 
7 ust. 3;
2. odpowiednim ze względu na 
dziedzinę działania, każdorazowo 
wymienionym ministrom w odnie-
sieniu do § 12;
3. Rządowi Federalnemu w odnie-
sieniu do pozostałych ustaleń.


