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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
I.1. Nadawca

Nazwa

Adres

Państwo

I.2. Nr referencyjny świadectwa I.2.a. Lokalny nr świadectwa:

I.3. Odpowiedzialna Władza Centralna

I.4. Właściwa władza lokalna

I.5. Odbiorca

Nazwa

Adres

Państwo

I.6. Numery powiązanych świadectw Numery dolaczonych dokumentów

I.7. Posrednik

Nazwa Numer zatwierdzenia

I.8. Państwo pochodzenia Kod ISO L.9. Region pochodzenia Kod I.10. Państwo przeznaczenia Kod ISO I.11. Region przeznaczenia Kod

I.12 Miejsce pochodzenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.13. Miejsce przeznaczenia

Gospodarstwo Miejsce gromadzenia Obiekt posrednika

Zatwierdzona instytucja Numer zatwierdzeniaZatwierdzone gospodarstwo zwierzat akwakultury

Zespól embriotransferu Zakład Inne

Nazwa

Adres

Numer zatwierdzenia

Kod pocztowy

I.14. Miejsce załadunku

Kod pocztowy

I.15. Data i godzina wyjazdu

I.16. Środki transportu

Samolot Statek Kolej

Samochód Inne

Oznakowanie::

Numer(y):

I.17. Przewoznik

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Numer zatwierdzenia

Panstwo czlonkowskie

I.20. Liczba/ilosc I.22. Liczba opakowań

I.23. Oznakowanie kontenera/nr plomby

I.21. Temperatura produktów

otoczenia Schłodzone Zamrożone

I.25. Zwierzeta poswiadczone jako/ produkt poswiadczony do::

I.26. Tranzyt przez kraj trzeci

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

PKG wwozu Nr PKG:

I.27. Tranzyt przez panstwa czlonkowskie

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

Panstwo czlonkowskie Kod ISO

I.28. Eksport

Państwo trzecie Kod ISO

PKG wywozu Kod

I.29. Przyblizony czas przewozu

I.30. Dziennik podróży

Tak Nie

I.31. Oznakowanie zwierzat

1/pl 6

Gatunek Tozsamosc dawców Data(y) pobrania Ilosc Rodzaj opakowania

Sztuczny rozród
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Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, niniejszym zaświadczam, że:

centrum pozyskiwania nasienia(2), w którym nasienie opisane powyżej było pozyskane, przetwarzane i przechowywane dla celów handlowych, jest zatwierdzone i nadzorowane przez

właściwy organ zgodnie z rozdziałem I sekcja I pkt 1 oraz rozdziałem I sekcja II pkt 1 w załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG(3);

II.1.

w okresie rozpoczynającym się 30 dni przed datą pierwszego pozyskania wyżej opisanego nasienia, a kończącym się w dniu wysyłki świeżego lub schłodzonego nasienia lub w dniu upłynięcia

minimalnego okresu przechowywania zamrożonego nasienia wynoszącego 30 dni, centrum pozyskiwania nasienia:

II.1.1.

znajdowało się na terytorium państwa członkowskiego lub, w przypadku regionalizacji, na części terytorium(1) państwa członkowskiego, które nie są uważane za dotknięte afrykańskim

pomorem koni zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2009/156/WE(4);

II.1.1.1.

spełniało warunki określone wobec gospodarstw w art. 4 ust. 5 dyrektywy 2009/156/WE;II.1.1.2.

mieściło tylko koniowate wolne od objawów klinicznych wirusowego zapalenia tętnic koni oraz zakaźnego zapalenia macicy u klaczy;II.1.1.3.

do centrum przyjmowano jedynie koniowate spełniające warunki ustanowione w art. 4 i 5 lub art. 12–16 dyrektywy 2009/156/WE;II.2.

opisane powyżej nasienie zostało pozyskane od ogierów-dawców, które:II.3.

w czasie przyjmowania do centrum pozyskiwania nasienia i w dniu pozyskania nasienia nie wykazywały żadnych objawów klinicznych choroby zakaźnej lub zaraźliwej;II.3.1.

przez 30 dni przed datą pozyskania nasienia trzymane były w gospodarstwach, gdzie żadne zwierzę koniowate nie wykazywało w tym okresie żadnych objawów klinicznych wirusowego

zapalenia tętnic koni lub zakaźnego zapalenia macicy u klaczy;

II.3.2.

nie były wykorzystywane do krycia naturalnego w okresie co najmniej 30 dni poprzedzających datę pierwszego pozyskania nasienia oraz między datą pierwszej próbki, o której mowa w pkt

II.3.5.1., II.3.5.2. lub II.3.5.3., a końcem okresu pozyskiwania;

II.3.3.

zostały poddane następującym badaniom, spełniającym przynajmniej wymagania odpowiedniego rozdziału podręcznika badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych OIE,

przeprowadzonym w laboratorium uznanym przez właściwy organ i posiadającym w swojej akredytacji badania, o których mowa poniżej, zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr

882/2004(5):

II.3.4.

na obecność niedokrwistości zakaźnej koni (EIA) – test immunodyfuzji w żelu agarowym (test AGID lub test Cogginsa) lub test immunoenzymatyczny (ELISA) na obecność niedokrwistości

zakaźnej koni, z wynikiem ujemnym;

II.3.4.1.

na obecność wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA) –II.3.4.2.

test seroneutralizacji, z wynikiem ujemnym, przy rozcieńczeniu surowicy w proporcji 1:4;] [II.3.4.2.1.(1)

test izolacji wirusa, łańcuchowa reakcja polimerazy (PCR) lub PCR w czasie rzeczywistym, z wynikiem ujemnym, na podwielokrotnej części próbki nasienia ogiera-dawcy;] [II.3.4.2.2.(1)lub

na obecność zakaźnego zapalenia macicy u klaczy – badanie identyfikacji czynnika chorobotwórczego przeprowadzone na trzech próbkach (wymazach) pobranych od ogiera-dawcy dwukrotnie

w odstępie nie mniej niż 7 dni, co najmniej z powłoki prącia (napletka), cewki moczowej i rowka żołędzi.

II.3.4.3.

Próbki pobrano w każdym przypadku nie wcześniej niż 7 dni (leczenie systemowe) lub 21 dni (leczenie miejscowe) po leczeniu ogiera-dawcy środkami przeciwdrobnoustrojowymi i

umieszczono na podłożu transportowym z aktywnym węglem, takim jak pożywka Amiesa, przed wysłaniem do laboratorium, w którym poddano je, z wynikiem ujemnym, badaniu:

w celu izolacji Taylorella equigenitalis po okresie hodowli wynoszącym co najmniej 7 dni w warunkach mikroaerofilnych stworzonych w ciągu 24 godzin po pobraniu próbek

od zwierzęcia-dawcy lub 48 godzin, w przypadku gdy próbki są przechowywane w chłodnych warunkach podczas transportu;]

 [II.3.4.3.1.(1)

w celu wykrycia genomu Taylorella equigenitalis metodą PCR lub PCR w czasie rzeczywistym, przeprowadzonemu w ciągu 48 godzin po pobraniu próbek od zwierzęcia-

dawcy;]

 [II.3.4.3.2.(1)lub

zostały poddane w każdym przypadku przynajmniej jednemu z następujących programów badań opisanych szczegółowo w pkt II.3.5.1., II.3.5.2. oraz II.3.5.3., z wynikiem określonym w pkt

II.3.4.:

II.3.5.

Ogier-dawca przebywał nieprzerwanie w centrum pozyskiwania nasienia przez okres co najmniej 30 dni poprzedzających datę pierwszego pozyskania nasienia oraz w okresie pozyskiwania

nasienia opisanego wyżej, a żadne koniowate przebywające w centrum pozyskiwania nasienia nie miały w tym czasie bezpośredniej styczności z koniowatymi o niższym statusie zdrowotnym

niż ogier-dawca.

(6) [II.3.5.1.

Badania opisane w pkt II.3.4. przeprowadzano na próbkach pobranych(7) od ogiera-dawcy przynajmniej raz w roku na początku sezonu rozpłodowego lub przed pierwszym pozyskaniem

nasienia przeznaczonego do handlu w postaci świeżej, schłodzonej lub zamrożonej i nie wcześniej niż 14 dni po dacie rozpoczęcia okresu pobytu wynoszącego co najmniej 30 dni przed datą

pierwszego pozyskania nasienia.]

Ogier-dawca przebywał w centrum pozyskiwania nasienia przez co najmniej 30 dni poprzedzających datę pierwszego pozyskania nasienia oraz w okresie pozyskiwania opisanego wyżej

nasienia, ale opuścił centrum na odpowiedzialność lekarza weterynarii centrum na ciągły okres krótszy niż 14 dni lub inne koniowate w centrum pozyskiwania nasienia miały bezpośrednią

styczność z koniowatymi o niższym statusie zdrowotnym.

(6) [II.3.5.2.

Badania opisane w pkt II.3.4. przeprowadzano na próbkach pobranych(7) od ogiera-dawcy przynajmniej raz w roku na początku sezonu rozpłodowego lub przed pierwszym pozyskaniem

nasienia przeznaczonego do handlu w postaci świeżej, schłodzonej lub zamrożonej i nie wcześniej niż 14 dni po dacie rozpoczęcia okresu pobytu wynoszącego co najmniej 30 dni przed datą

pierwszego pozyskania nasienia,

w okresie pozyskiwania nasienia przeznaczonego do handlu w postaci świeżej, schłodzonej lub zamrożonej ogiera-dawcę poddano badaniom opisanym w pkt II.3.4., w sposób następujący:oraz

na obecność niedokrwistości zakaźnej koni – jedno z badań opisanych w pkt II.3.4.1. przeprowadzono ostatnio na próbce krwi pobranej(7) nie więcej niż 90 dni przed datą

pozyskania nasienia opisanego powyżej;

a)

na obecność wirusowego zapalenia tętnic koni –b)

 [jedno z badań opisanych w pkt II.3.4.2. przeprowadzono ostatnio na próbce pobranej(7) nie więcej niż 30 dni przed datą pozyskania nasienia opisanego

powyżej;]

(1)

 [jedno z badań opisanych w pkt II.3.4.2.2. przeprowadzono na podwielokrotnej części próbki nasienia ogiera-dawcy pobranego(7) nie więcej niż sześć

miesięcy przed datą pozyskania opisanego powyżej nasienia, a próbka krwi pobrana(7) od ogiera-dawcy we wspomnianym okresie sześciu miesięcy dała w

teście seroneutralizacji na obecność wirusowego zapalenia tętnic koni wynik dodatni przy rozcieńczeniu surowicy w proporcji ponad 1:4;]

(1)albo

na obecność zakaźnego zapalenia macicy u klaczy – jedno z badań opisanych w pkt II.3.4.3. przeprowadzono ostatnio na trzech próbkach (wymazach) pobranych(7) nie więcej

niż 60 dni przed datą pozyskania nasienia opisanego powyżej

c)

 [dwukrotnie w odstępie co najmniej 7 dni;](1)

 [jednorazowo i poddano badaniu metodą PCR lub PCR w czasie rzeczywistym.] ](1)albo

Ogier-dawca nie spełnia warunków określonych w rozdziale II pkt 1.6 lit. a) i b) w załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, a nasienie pozyskiwane jest do handlu w postaci zamrożonej.(6) [II.3.5.3.

Badania opisane w pkt II.3.4.1., II.3.4.2. i II.3.4.3. przeprowadzono na próbkach pobranych(7) od ogiera-dawcy przynajmniej raz w roku na początku sezonu rozpłodowego,

badania opisane w pkt II.3.4.1. i II.3.4.3. przeprowadzono na próbkach pobieranych(7) od ogiera-dawcy w okresie przechowywania nasienia wynoszącym co najmniej 30 dni od daty

pozyskania nasienia i przed wywiezieniem nasienia z centrum pozyskiwania nasienia, nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 90 dni po dacie pozyskania nasienia opisanego powyżej,

oraz

 [badania na obecność wirusowego zapalenia tętnic koni opisane w pkt II.3.4.2. przeprowadzono na próbkach pobieranych(7) w okresie przechowywania

nasienia wynoszącym co najmniej 30 dni od daty pozyskania nasienia i przed wywiezieniem nasienia z centrum pozyskiwania nasienia lub przed jego

użyciem, nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 90 dni po dacie pozyskania nasienia opisanego powyżej.]

(1)oraz
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 [stan seropozytywnego ogiera-dawcy wskazujący na brak siewstwa wirusowego zapalenia tętnic koni został potwierdzony testem izolacji wirusa, metodą

PCR lub PCR w czasie rzeczywistym, przeprowadzonymi z wynikiem ujemnym na podwielokrotnej części próbki nasienia ogiera-dawcy pobieranych(7) dwa

razy w roku w odstępie co najmniej czterech miesięcy, a ogier-dawca zareagował dodatnim wynikiem przy rozcieńczeniu surowicy w proporcji co najmniej

1:4 w teście seroneutralizacji na obecność wirusowego zapalenia tętnic koni.] ]

(1)albo

zostały poddane badaniom opisanym w pkt II.3.5. na próbkach pobranych w następujących dniach:II.3.6.

Data pobrania próbki do badań zdrowotnych(7)Data rozpoczęcia(7)Program badańOznakowanie nasienia

 CEM II.3.4.3. EVA II.3.4.2.EIA II.3.4.1.pozyskiwania nasieniapobytu dawcy

2. próbka1. próbkaPróbka nasieniaPróbka krwi

do nasienia nie dodano antybiotyków;] [II.4.(1)

dodano następujący antybiotyk lub mieszaninę antybiotyków w celu uzyskania w końcowym rozcieńczeniu nasienia stężenia nie mniejszego niż(8):   ;] [II.4.(1)albo

nasienie opisane powyżej było:II.5.

pozyskane, przetwarzane, przechowywane i przewożone w warunkach spełniających wymagania ustanowione w rozdziale II sekcja I pkt 1 oraz w rozdziale III sekcja I w załączniku D do

dyrektywy 92/65/EWG;

II.5.1.

w przypadku zamrożonego nasienia – przechowywane przez okres co najmniej 30 dni od daty pozyskania nasienia;II.5.2.

wysłane do miejsca załadunku w zaplombowanym pojemniku zgodnie z rozdziałem III sekcja I pkt 1.4. w załączniku D do dyrektywy 92/65/EWG, opatrzonym numerem wskazanym w rubryce

I.23.

II.5.3.

Uwagi

Część I:
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Miejsce pochodzenia odpowiada centrum pozyskiwania nasienia, w którym nasienie to pozyskano.Rubryka I.12.:

Miejsce przeznaczenia odpowiada centrum pozyskiwania lub przechowywania nasienia albo gospodarstwu przeznaczenia.Rubryka I.13.:

Podać oznakowanie pojemnika oraz numer plomby.Rubryka I.23.:

Tożsamość dawcy odpowiada urzędowemu oznakowaniu zwierzęcia.Rubryka I.31.:

Datę pozyskania wpisać w następującym formacie: dd/mm/rrrr.

Część II:

Wskazówki dotyczące wypełnienia tabeli w pkt II.3.6.:

Skróty:

Pierwsze badanie w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni (EIA)EIA-1

Drugie badanie w kierunku EIAEIA-2

Pierwsze badanie w kierunku wirusowego zapalenia tętnic koni (EVA) na próbce krwiEVA-B1

Drugie badanie w kierunku EVA na próbce krwiEVA-B2

Pierwsze badanie w kierunku EVA na próbce nasieniaEVA-S1

Drugie badanie w kierunku EVA na próbce nasieniaEVA-S2

Pierwsze badanie w kierunku zakaźnego zapalenia macicy u klaczy (CEM) na pierwszej próbceCEM-11

Pierwsze badanie w kierunku CEM na drugiej próbce pobranej 7 dni po CEM-11CEM-12

Drugie badanie w kierunku CEM na pierwszej próbceCEM-21

Drugie badanie w kierunku CEM na drugiej próbce pobranej 7 dni po CEM-21CEM-22

Instrukcje:

Dla każdego nasienia o danym oznakowaniu w kolumnie A w przykładzie poniżej program badań (pkt II.3.5.1., II.3.5.2. lub II.3.5.3.) musi być opisany w kolumnie B, a w kolumnach C i D należy wpisać

wymagane daty.

Daty pobrania próbek do badań laboratoryjnych przed pierwszym pozyskaniem nasienia opisanego powyżej, zgodnie z wymogami pkt II.3.5.1., II.3.5.2. oraz II.3.5.3., wpisuje się w górnym wierszu kolumn 5–9

tabeli; w przykładzie poniżej są to rubryki oznaczone EIA-1, EVA-B1 lub EVA-S1 oraz CEM-11 i CEM-12.

Daty pobrania próbek do powtórnych badań laboratoryjnych, zgodnie z wymogiem pkt II.3.5.2. lub II.3.5.3., wpisuje się w dolnym wierszu kolumn 5–9 tabeli; w przykładzie poniżej są to rubryki oznaczone

EIA-2, EVA-B2 lub EVA-S2 oraz CEM-21 i CEM-22.

Data pobrania próbki do badań zdrowotnych(7)Data

rozpoczęci

a(7)

Program

badań

Oznakowanie nasienia

CEM II.3.4.3EVA

II.3.4.2

EIA

II.3.4.1

pozyskiwa

nia

nasienia

pobytu

dawcy

2. próbka1. próbkaPróbka

nasienia

Próbka

krwi

CEM-12CEM-11EVA-S1EVA-B1EIA-1DCBA

CEM-22CEM-21EVA-S2EVA-B2EIA-2

Niepotrzebne skreślić.(1)

Tylko zatwierdzone centra pozyskiwania nasienia wymienione w wykazie zgodnie z art. 11 ust. 4 dyrektywy 92/65/EWG na stronie internetowej Komisji:(2)

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm.

Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54.(3)

Dz.U. L 192 z 23.7.2010, s. 1.(4)

Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.(5)

Skreślić programy, które nie mają zastosowania do tej przesyłki.(6)

Wpisać datę w tabeli w pkt II.3.6. (zob. Wskazówki w części II Uwag).(7)

Podać nazwy i stężenia.(8)

Kolor pieczęci i podpisu musi różnić się od koloru pozostałych adnotacji na świadectwie.·

Urzędowy lekarz weterynarii lub urzędowy inspektor

Kwalifikacje i tytuł::Nazwa (wielkimi literami):

Nr jednostki lokalnej:Lokalna Jednostka Weterynaryjna:

Podpis:Data:

Pieczęć:
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UNIA EUROPEJSKA Świadectwo zdrowia dla zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym
III.1. Data kontroli III. 2. Nr referencyjny świadectwa::

III.3. Kontrola dokumentów: Nie Tak

Normy wspólnotowe

Dodatkowe gwarancje

Wymagania krajowe

Zadowalająca

Zadowalająca

Zadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

Niezadowalająca

III.4. Kontrola tożsamości:: Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.5. Kontrola fizyczna:: Nie Liczba zbadanych zwierzat

Zadowalająca Niezadowalająca

III.6. Badania laboratoryjne:: Nie Tak

Data:

Badanie na::

Losowo Podejrzenie

Wyniki:: W oczekiwaniu na wyniki Zadowalająca Niezadowalająca

III.7. Kontrola dobrostanu Nie Tak

Zadowalająca Niezadowalająca

III.8. Naruszenie przepisów o dobrostanie::

III.8.1. Niewazne uprawnienia przewoznika

III.8.2. Nieodpowiedni srodek transportu

III.8.3. Przekroczone normy o zageszczeniu Przecietna powierzchnia

III.8.4. Przekroczony czas podrózy

III.8.5. Niedostateczne pojenie i karmienie

III.8.6. Zle traktowanie lub zaniedbanie zwierzat

III.8.7. Dodatkowe środki bezpieczeństwa dla przewozu pow. 8 godz.

III.8.8. Licencja dla kierowców 

III.8.9. Dane wpisane do księgi podróży

III.8.10. Inne

III.9. Naruszenie przepisów o zdrowiu zwierzat

III.9.1. Brak/nieważne świadectwo

III.9.2. Niezgodnosc w dokumentach

III.9.3. Panstwo Czlonkowskie niezatwierdzone

III.9.4. Niezatwierdzony region/okreg

III.9.5. Niedozwolony gatunek

III.9.6. Brak dodatkowych gwarancji

III.9.7. Niezatwierdzone gospodarstwo

III.9.8. Zwierzeta chore lub podejrzane o chorobe

III.9.9. Niezadowalajace wyniki testów

III.9.10. Brak lub nieprawidlowe oznakowanie

III.9.11.Brak wymagan krajowych

III.9.12. Nieprawidlowy adres miejsca przeznaczenia

III.9.13. Inne

III.10. Wpływ transportu na zwierzęta

Liczba zwierzat padlych: Oszacowanie:

Liczba zwierzat niezdolnych do podrózy:: Oszacowanie:

Liczba urodzen lub poronien:

III.11. Dzialanie naprawcze

III.11.1. Opóznienie wyjazdu

III.11.2. Procedura przewozu

III.11.3. Kwarantanna

III.11.4. Usmiercenie humanitarne

III.11.5. Utylizacja tusz/produktów

III.11.6. Zwrot wysylki

III.11.7. Uszlachetnianie produktów

III.11.8. Uzycie produktów do innych celów

Oznakowanie:

III.12. Kontynuacja kwarantanny

III.12.1. Usmiercenie humanitarne

III.12.2. Zwolnienie

III.14. Urzędowy lekarz weterynarii lub inspektor

Lokalna Jednostka Weterynaryjna Nr jednostki lokalnej

Nazwa (wielkimi literami):

Kwalifikacje i tytuł:

Data: Podpis:

III.13. Miejsce kontroli

Zakład Gospodarstwo Miejsce gromadzenia

Obiekt posrednika Zatwierdzona instytucja Stacja pozyskiwania nasienia

Port Lotnisko PKG wywozu

W drodze Inne
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Dziennik podróży

1.1. ORGANIZATOR Nazwa i adres (a) (b) 1.2. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za podróż

1.3. Telefon/Faks

2. CAŁKOWITY PRZEWIDYWANY CZAS PODRÓŻY (dni/godziny)

3.1. Miejsce i kraj WYJAZDU

3.2. Data 3.3. Czas

4.1. Miejsce i kraj PRZEZNACZENIA

4.2. Data 4.3. Czas

5.1. Gatunek 5.2. Liczba zwierząt 5.3. Numery zaświadczeń weterynaryjnych

5.4. Przewidywany całkowity ciężar partii (w kg): 5.5. Całkowita przestrzeń przewidziana na partię (w m²):

8. Podpis organizatora

6. WYKAZ PRZEWIDZIANYCH POSTOJÓW, TRANSFERÓW LUB PUNKTÓW WYJŚCIA

7. Ja, organizator, niniejszym oświadczam, że jestem odpowiedzialny za organizację powyższej podróży oraz że podjąłem odpowiednie środki zapewniające

dobrostan zwierząt przez okres całej podróży zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr. 1/2005

(a) Organizator: patrz definicja w art. 2 lit. q) rozporządzenia Rady (WE) nr. 1/2005

(b) Jeśli organizator jest przewoźnikiem, należy podać numer zezwolenia

6.1. Nazwy miejsc postoju lub transferu zwierząt (w tym

punkty wyjścia)

6.2. Przyjazd 6.3. Czas trwania

(w godzinach)

6.4. Nazwa przewoźnika i nr zezwolenia (jeżeli nie

jest organizatorem)

6.5 identyfikacja

Data Czas


