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Dział 1. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat 

Lp. 
Rok 

urodze-
nia 

Liczba dzieci 
i młodzieży 

WZW typu B BŁONICA, TĘŻEC KRZTUSIEC POLIOMYELITIS ODRA, ŚWINKA, 

RÓŻYCZKA 

RÓŻYCZKA 
(dziewczęta) 

ZAKAŻENIA 
H.INFLUENZAE typu b 

ZAKAŻENIA 
S.PNEUMONIAE 

podstawowe podstawowe przypominające podstawowe przypominające podstawowe 
przypomi-

nające 

podstawowe podstawowe 
podstawowe 
lub przypo-

minające ogółem dziewczęta pierwotne uzupełnia-
jące pierwotne uzupełnia-

jące I II III pierwotne uzupełnia-
jące I II pierwotne uzupełnia-

jące 
podstawo-

we 
przypomi-

nające pierwotne uzupełnia-
jące pierwotne uzupełnia-

jące 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

01 2017                        

02 2016                        

03 2015                        

04 2014                        

05 2013                        

06 2012                        

07 2011                        

08 2010                        

09 2009                        

10 2008                        

11 2007                        

12 2006                        

13 2005                        

14 2004                        

15 2003                        

16 2002                        

17 2001                        

18 2000                        

19 1999                        

20 1998                        

21 Razem                        
 

Dział 2. WZW typu B – szczepienia w grupach ryzyka i inne 

Grupa ryzyka 
Liczba 
osób 

Liczba zaszczepionych 

podstawowe przypominające 

pierwotne uzupeł-
niające I II 

0 1 2 3 4 5 

Uczniowie szkół prowa-
dzących kształcenie na 
kierunkach medycznych 

stan 01      

wykonanie 02      

Studenci uczelni prowa-
dzących kształcenie na 
kierunkach medycznych 

stan 03      

wykonanie 04      

Osoby wykonujące za-
wód medyczny, narażo-
ne na zakażenie 

stan 05      

wykonanie 06      

Osoby z bliskiego oto-
czenia osób zakażonych 
HBV 

stan 07      

wykonanie 08      

Osoby zakażone wiru-
sem zapalenia wątroby 
typu C (HCV) 

stan 09      

wykonanie 10      

Inne osoby zaszczepione w ramach 
szczepień obowiązkowych 

11      

Osoby zaszczepione w ramach szcze-
pień zalecanych 

12      

Inne osoby 13      

Razem (wiersze 01 - 13) 14      

Dział 3. Gruźlica – szczepienia noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat 

Szczepienia nowo-
rodków wykonane 
w roku sprawoz-
dawczym 

liczba zaszczepionych w ciągu 24 godz. po urodzeniu 1  

liczba za-
szczepionych 
z opóźnieniem 

po 24 godz. od urodzenia do 14. dnia życia 2  

po 14. dniu życia do 11. miesiąca życia 3  

w 12. miesiącu życia 4  

Szczepienia w wieku > 12. m. życia (do ukończenia 15 lat) w roku sprawozdawczym 5  

Stan zaszczepienia 
dzieci w roku spra-
wozdawczym 

rocznik 2017 liczba zaszczepionych ogółem 6  

rocznik 2016 liczba zaszczepionych ogółem 7  

Razem (wiersze 1 - 7) 8  

 

Dział 4. Pozostałe szczepienia w roku sprawozdawczym 

Liczba zaszczepionych wg choroby, przeciw której wykonano szczepienie i wieku szczepionych  

0 1 2 3 4 5 

01 Błonica 
wiek  0 - 19 20 - 29 30 i pow. Razem 

liczba      

02 Tężec liczba      

03 Krztusiec liczba      

04 Poliomyelitis liczba      

05 Odra, świnka, różyczka liczba      

Liczba zaszczepionych wg choroby, przeciw której wykonano szczepienie i wieku szczepionych  

0 1 2 3 4 5 

06 WZW typu A 
wiek 0 - 9 10 - 14 15 - 19 20 i pow. Razem 

liczba      

07 
Zakażenia Streptococcus 
pneumoniae 

wiek 0 - 4 5 - 14 15 - 19 20 i pow. Razem 

liczba      

08 Ospa wietrzna 
wiek  0 - 11 12 - 19 20 i pow. Razem 

liczba      

09 
Zakażenia Haemophilus 
influenzae typu b  

wiek  0 - 4 5 - 14 15 i pow. Razem 

liczba      

10 
Zakażenia Neisseria me-
ningitidis 

wiek   0 - 19 20 i pow. Razem 

liczba      

11 Zakażenia wirusem bro-
dawczaka ludzkiego liczba      

12 Cholera liczba      

13 Dur brzuszny liczba      

14 Kleszczowe zapalenie 
mózgu liczba      

15 Żółta gorączka liczba      

16 

Wścieklizna 
liczba zaszczep. profilaktycznie     

17 liczba zaszczep. po narażeniu     

18 Biegunka rotawirusowa 
wiek    0 Razem 

liczba      



Liczba zaszczepionych wg choroby, przeciw której wykonano szczepienie i wieku szczepionych 

0 1 2 3 4 5 

 

Grypa 

 wiek 0 - 4 5 - 14 15 - 64 65 i pow. Razem 

19 liczba zaszczep. w I. półroczu      

20 liczba zaszczep. w II .półroczu      

21  
wiek      

liczba      

22 Razem (wiersze 01 - 21)      

 

Dział 5. Obciążenia administracyjne związane ze sprawozdaniem 

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych 1  

Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

Liczba otrzymanych jednostkowych formularzy sprawozdawczych 3  
 
Uwagi przekazującego dane: 
................................................................................................................................... ........................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
................................................................................................................................................ ...........
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 

Instrukcja do sprawozdania 

Sprawozdanie jednostkowe sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udziela-
jące ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, biorące udział w szczepieniach 
ochronnych (obowiązkowych, zalecanych lub innych) lub przechowujące karty uodpornienia. 

Sprawozdanie sporządzane jest według stanu dokumentacji podstawowej w dniu 31 grudnia 
roku sprawozdawczego. 

Dział 1. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży poniżej 20 lat 

W sprawozdaniu jednostkowym podstawę wypełnienia tego działu stanowią wyłącznie karty 
uodpornienia. 

Wiersze 01-20 są przeznaczone do wykazania stanu zaszczepienia kolejnych roczników dzie-
ci i młodzieży. 

Wiersz 21 jest przeznaczony na sumy liczb z poszczególnych rubryk - pełniące w sprawoz-
daniu funkcję kontrolną. 

Rubryki 2-3: Należy podać liczbę osób, których karty uodpornienia znajdują się u świadcze-
niodawcy sporządzającego sprawozdanie. Uwzględniać należy wszystkie karty - także osób 
z przeciwwskazaniami do szczepień, osób uchylających się od szczepień itp. 

Rubryki 4-24: Wypełniając te rubryki, należy brać pod uwagę wszystkie szczepienia przeciw 
określonym chorobom niezależnie od: 

 daty przeprowadzenia szczepienia (należy uwzględniać wszystkie szczepienia, nie tylko wy-
konane w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych); 

 rodzaju zastosowanej szczepionki (osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, tj. szcze-
pionkę przeciw kilku chorobom, powinny być wykazane równocześnie w kilku rubrykach, 
przewidzianych dla tych chorób); 

 rodzaju wskazań do szczepień (należy uwzględniać wszystkie szczepienia, także wykonane ze 
wskazań indywidualnych); 

 wieku, w którym przeprowadzono szczepienie (należy uwzględniać zarówno szczepienia wy-
konane w wieku przewidzianym przez kalendarz szczepień, jak i wykonane z opóźnieniem bądź 
przedwcześnie. 

Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw danej chorobie, każdą osobę należy uwzględniać 
tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki. W obrębie każdej jednostki 
chorobowej łączna liczba osób wykazanych w danym roczniku jako zaszczepione powinna być 
równa ogólnej liczbie osób w roczniku lub mniejsza od niej tylko o liczbę nieuodpornionych. Za 
nieuodpornione uznaje się w sprawozdaniu te osoby, które nie były nigdy szczepione przeciw danej 
chorobie, oraz te, które otrzymały liczbę dawek mniejszą od przewidywanej w cyklu szczepienia 
pierwotnego (np. dziecko, które otrzymało tylko jedną lub dwie kolejne dawki szczepionki DTP). 

Osoby zaszczepione z wyprzedzeniem w stosunku do obowiązującego kalendarza szczepień, 
oraz osoby, które otrzymały większą liczbę dawek, niż przewidziano w kalendarzu, jeśli w for-
mularzu nie uwzględniono takiej sytuacji (zaciemnione pole lub brak odpowiedniej rubryki), 
powinny być wykazane w polu przewidzianym w formularzu dla ostatniej dawki (np. osobę za-
szczepioną dawką przypominającą przeciw wzw typu B należy wykazać w rubryce 5). 

W poszczególnych rubrykach (od 4 do 19) należy wg roczników wykazać osoby, które 
otrzymały jako ostatnią dawkę: 

 rubryka 4: drugą dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, zamykającą cykl szczepienia pier-
wotnego; 

 rubryka 5: trzecią  dawkę szczepionki przeciw wzw typu B, uzupełniającą cykl szczepienia 
podstawowego; 

 rubryka 6: trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi lub drugą dawkę 
szczepionki przeciw błonicy-tężcowi (szczepienie pierwotne); 

 rubryka 7: czwartą - tzw. uzupełniającą - dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-
krztuścowi lub trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi (szczepienie podstawowe); 

 rubryki 8-10: odpowiednio, I-III dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-
krztuścowi lub błonicy-tężcowi; 

 rubryka 11: trzecią dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-krztuścowi (szczepienie pier-
wotne); 

 rubryka 12: czwartą - tzw. uzupełniającą - dawkę szczepionki przeciw błonicy-tężcowi-
krztuścowi (szczepienie podstawowe); 

 rubryka 13-14: odpowiednio, I-II dawkę przypominającą szczepionki przeciw błonicy-
tężcowi-krztuścowi; 

 rubryka 15: drugą dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, zamykającą cykl szczepienia 
pierwotnego; 

 rubryka 16: trzecią dawkę szczepionki przeciw poliomyelitis, uzupełniającą cykl szczepienia 
podstawowego; 

 rubryka 17: dawkę przypominającą szczepionki przeciw poliomyelitis; 

 rubryka 18: pierwszą dawkę szczepionki przeciw odrze-śwince-różyczce (szczepienie podsta-
wowe); 

 rubryka 19: przypominającą, drugą dawkę szczepionki przeciw odrze-śwince-różyczce; 
W rubryce 20 należy wg roczników wykazać wyłącznie dziewczęta zaszczepione przeciw ró-

życzce (szczepienie podstawowe lub dawka przypominająca) w 10. roku życia lub później. 
W rubrykach 21-24 należy wg roczników wykazać osoby, które otrzymały jako ostatnią dawkę: 

 rubryka 21: zależnie od cyklu szczepienia - pierwszą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), 
drugą (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub trzecią (uodporniani w cyklu czterodawko-
wym) dawkę szczepionki przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae typu b; 

 rubryka 22: zależnie od cyklu szczepienia - drugą (uodporniani w cyklu dwudawkowym), trze-
cią (uodporniani w cyklu trzydawkowym) lub czwartą (uodporniani w cyklu czterodawkowym) 
dawkę szczepionki przeciw zakażeniom Haemophilus influenzae typu b, lub jedną dawkę tej 
szczepionki (szczepieni w 2. roku życia lub później); 

 rubryka 23: drugą dawkę szczepionki przeciw zakażeniom Streptococcus pneumoniae, zamy-
kającą cykl szczepienia pierwotnego; 

 rubryka 24: trzecią dawkę szczepionki przeciw zakażeniom Streptococcus pneumoniae, uzu-
pełniającą cykl szczepienia podstawowego. 

Uwaga: Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, przyjmując sprawozdania jednostko-
we, powinny konfrontować dane za rok sprawozdawczy z danymi z roku wcześniejszego. 
W przypadku stwierdzenia zmniejszenia się liczby dzieci i młodzieży w rocznikach lub pogor-
szenia się stanu zaszczepienia roczników należy wyjaśnić przyczynę i ew. dokonać korekty da-
nych przed sporządzeniem sprawozdań zbiorczych. Analogicznie powinny postępować woje-
wódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w odniesieniu do sprawozdań zbiorczych składanych 
przez podległe im placówki terenowe. 

Dział 2. WZW typu B - szczepienia w grupach ryzyka i inne 

W sprawozdaniu jednostkowym podstawę wypełnienia tego działu stanowią: karty uodpor-
nienia, listy osób szczepionych bądź inne materiały źródłowe, np. dane administracyjne szkół 
i uczelni medycznych. 

Wiersze 01, 03, 05, 07, 09 (z opisem „stan”) przeznaczone są do wykazania stanu zaszcze-
pienia osób z różnych grup ryzyka. Wypełniając te wiersze, należy brać pod uwagę wszystkie 
szczepienia przeciw wzw B, niezależnie od daty ich przeprowadzenia, tzn. nie tylko wykonane 
w roku sprawozdawczym, ale i w latach wcześniejszych/w roku wcześniejszym. Osoby należące 
do kilku grup ryzyka należy wykazać we wszystkich tych grupach. 

Wiersze 02, 04, 06, 08, 10-13 (z opisem „wykonanie” lub bez dodatkowego opisu) przezna-
czone są do wykazania szczepień przeciw wzw B osób z różnych grup ryzyka i innych osób, 
wykonanych wyłącznie w roku sprawozdawczym. 

W poszczególnych wierszach od 01 do 13 należy uwzględnić: 

 wiersze 01-02: wszystkich uczniów szkół prowadzących kształcenie na kierunkach medycz-
nych, niezależnie od klasy, do której uczęszczają (liczby podane w wierszu 01 powinny być 
zgodne z danymi administracji szkolnej); 

 wiersze 03-04: wszystkich studentów uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach me-
dycznych, niezależnie od roku studiów i wydziału, na którym studiują (liczby podane w wierszu 
03 powinny być zgodne z danymi administracji uczelni); 
(Uwaga: wiersz 01 i 03 wypełniają stacje sanitarno-epidemiologiczne właściwe terytorialnie dla 
szkół/uczelni medycznych, na podstawie dokumentacji administracyjnej tych szkół/uczelni; 
wiersz 02 i 04 wypełniają świadczeniodawcy, którzy faktycznie przeprowadzali szczepienia. 

 wiersze 05-06: wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny objęte obowiązkiem szczepień 
przeciw wzw B; 

 wiersz 07: wszystkie osoby z bliskiego otoczenia osób zakażonych HBV zidentyfikowane w 
poprzednim roku sprawozdawczym; 

 wiersz 08: wszystkie osoby z bliskiego otoczenia osób zakażonych HBV zidentyfikowane w 
roku sprawozdawczym; 

 wiersz 09: wszystkie osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) zidentyfiko-
wane w poprzednim roku sprawozdawczym; 

 wiersz 10: wszystkie osoby zakażone wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) zidentyfiko-
wane w roku sprawozdawczym; 
(Uwaga: liczby podane w rubryce 1 w wierszach 07-10 powinny obejmować także osoby, które 
nie wyraziły zgody na szczepienie bądź nie były szczepione z innych względów.) 

 wiersze 11-12: inne osoby zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych lub zalecanych 
(odpowiednio); 

 wiersz 13: wszystkie inne zaszczepione osoby. 
Wiersz 14 to sumy kontrolne. 
Rubryki 2-5: Podając liczbę osób zaszczepionych, każdą osobę należy uwzględniać tylko je-

den raz w ramach jednego wiersza, stosownie do ostatniej otrzymanej dawki szczepionki. Oso-
by, które otrzymały tylko pierwszą dawkę szczepienia pierwotnego, należy traktować w spra-

wozdaniu jako nieuodpornione (nieszczepione). W rubrykach dotyczących kolejnych dawek na-
leży wykazać osoby, które otrzymały jako ostatnią dawkę: 

 rubryka 2: drugą dawkę szczepienia pierwotnego; 

 rubryka 3: trzecią dawkę, uzupełniającą cykl szczepienia podstawowego; 

 rubryka 4: pierwszą dawkę przypominającą; 

 rubryka 5: drugą lub kolejne dawki przypominające. 
Uwaga: Wszystkie osoby w wieku 0-4 lata (1-5 rok życia) wykazane w tym dziale jako za-

szczepione w grupach ryzyka, należy także uwzględnić w dziale 1 (rubryki 4-5) zgodnie z in-
strukcją do tego działu. 

Dział 3. Gruźlica - szczepienia noworodków i dzieci do ukończenia 15 lat 

W sprawozdaniu jednostkowym podstawę wypełnienia tego działu stanowią: dla szczepień 
noworodków (wiersze 1-4) - karty uodpornienia i/lub listy szczepionych; dla dzieci > 12 miesią-
ca życia oraz dla stanu zaszczepienia (wiersze 5-7) - wyłącznie karty uodpornienia. 

W wierszu 1 należy wykazać wyłącznie noworodki zaszczepione przeciw gruźlicy w ciągu 
24 godz. po urodzeniu. 

W wierszach 2-5 należy uwzględnić wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy wykonane w roku 
sprawozdawczym, w tym wykonane z opóźnieniem szczepienia noworodków i niemowląt urodzo-
nych w poprzednim roku oraz wykonane z opóźnieniem szczepienia dzieci do ukończenia 15 lat. 

W wierszach 6-7 należy uwzględniać wszystkie szczepienia przeciw gruźlicy, wykonane w 
pierwszej dobie życia i wykonane z opóźnieniem, nie tylko w roku sprawozdawczym, zgodnie z 
zasadą przyjętą w Dziale 1. 

Wiersz 8 to sumy kontrolne. 
Uwaga: Liczby wykazane w wierszach 6-7 powinny być równe liczbom wykazanym w Dziale 1 

w rubryce 2 w wierszach (odpowiednio) 1-2, lub mniejsze od tych liczb tylko o liczbę dzieci nie za-
szczepionych przeciw gruźlicy. 

Dział 4. Pozostałe szczepienia w roku sprawozdawczym 

W sprawozdaniu jednostkowym podstawę wypełnienia tego działu stanowią listy szczepio-
nych (form. 3-90/81-Mz) bądź inne materiały źródłowe. 

Dział obejmuje szczepienia wykonane wyłącznie w roku sprawozdawczym w ramach „Pro-
gramu Szczepień Ochronnych” (PSO) część I.B. i II. (zarówno obowiązkowe, jak i zalecane; 
stosowane ze wskazań indywidualnych, jak i w stanach zagrożenia epidemicznego) oraz szcze-
pienia wykonane poza PSO, z pominięciem szczepień przeciw wzw typu B, wykazywanych w 
Dziale 2 oraz szczepień przeciw gruźlicy, wykazywanych w Dziale 3. 

W dziale tym nie należy wykazywać: 

- wykonanych w terminie lub z opóźnieniem obowiązkowych szczepień dzieci i młodzieży 
(PSO, część I.A); 

- szczepień zalecanych, szczepionkami multi-skojarzonymi, wykonanych zamiast szczepień 
objętych PSO, część I.A (w Dziale 4, wykazuje się tylko szczepienie składnikiem nie 
przewidzianym w części 1.A). 

W innych sytuacjach, osoby, którym podano szczepionkę skojarzoną, powinny być wykazane 
równocześnie w kilku wierszach, przewidzianych dla tych chorób (np. osobę w wieku 25 lat za-
szczepioną szczepionką Td należy wykazać w odpowiednich dla tego wieku rubrykach zarówno 
w wierszu 01, jak i w wierszu 02); a osoby, które otrzymały odpowiednie dawki różnych szcze-
pionek przeciw tej samej chorobie w jednym wierszu (np. osobę w wieku 16 lat, której podano 
HAVRIX, oraz osobę w wieku 18 lat, której podano VAQTA, należy wykazać w wierszu 06). 

W wierszach 01-16, 18 jako zaszczepione należy wykazywać tylko te osoby, którym w roku 
sprawozdawczym podano dawkę szczepionki zamykającą cykl szczepienia pierwotnego, pod-
stawowego, lub stanowiącą którąś z kolejnych dawek przypominających (zgodnie z cyklem 
określonym w PSO lub wg zaleceń producenta). Podając liczbę osób zaszczepionych przeciw 
danej chorobie, każdą osobę należy uwzględniać tylko jeden raz, stosownie do ostatniej otrzy-
manej dawki szczepionki. 

W wierszu 17 (szczepienie przeciw wściekliźnie - zaszczepieni po narażeniu) należy wyka-
zać wszystkie osoby, którym w roku sprawozdawczym podano pierwszą dawkę szczepionki, 
niezależnie od liczby kolejnych dawek, łącznie z osobami, które samowolnie przerwały cykl 
szczepień. Nie należy natomiast wykazywać osób, u których jedynie kontynuowano cykl szcze-
pień rozpoczęty w roku wcześniejszym lub w innym punkcie szczepień. Stacje sanitarno-
epidemiologiczne, na których terenie podano pierwszą dawkę szczepionki osobom narażonym 
poza obszarem właściwym terytorialnie tym stacjom (np. osoby wykazane w sprawozdaniach 
MZ-56 przez inne stacje, lub osoby narażone za granicą) w uwagach do sprawozdania powinny 
zamieścić informację o liczbie takich przypadków wg jednostek administracyjnych (powiat, wo-
jewództwo, ew. kraj), w których doszło do narażenia. 

Wiersz 21, to pozycja rezerwowa, wypełniana wyłącznie w uzgodnieniu z odbiorcami spra-
wozdań, według podanej przez te jednostki instrukcji. 

Wiersz 22 to sumy kontrolne. 
Uwaga: Wykazane w tym dziale szczepienia dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat przeciw po-

szczególnym chorobom należy uwzględniać przy wypełnianiu Działu 1 - w rubrykach odpo-
wiednich do poziomu uodpornienia i w wierszach odpowiednich do wieku. 

Dział 5. Obciążenia administracyjne związane ze sprawozdaniem 

W wierszach 1-2 powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wpisują średnią wartość ze 
wszystkich otrzymanych sprawozdań, a wojewódzkie stacje - średnią ważoną ze wszystkich 
powiatowych stacji. 

Wiersz 3 wypełniają tylko stacje sanitarno-epidemiologiczne, podając: PSSE - liczbę otrzy-
manych sprawozdań jednostkowych; WSSE - sumę tych liczb. 

Uwagi przekazującego dane 
Należy odnotować m.in. przerwy w zaopatrzeniu w szczepionki, podając nazwy szczepionek 

oraz okresy, w których wystąpiły braki. 
 

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania 
można uzyskać pod numerem telefonu: 

 
 

.................................................................. 
.................................................................. 

(miejscowość i data) 

Pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy*: 

 
 

.................................................................. 
* Wymóg opatrzenia pieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej  


