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606668891  

 
Noworodek pacjentem – prawa na porodówce  
poradnik dla rodziców korzystających z prawa 
do dobrowolnej i świadomej zgody na zabiegi 
medyczne 
 
UWAGA! W sytuacji konfliktu z personelem szpitala prosimy o kontakt 
telefoniczny o dowolnej porze dnia i nocy.  
 
606 668 891 (gdy nikt nie będzie odbierał prosimy o sms) 
 
Kancelaria prawna współpracująca ze STOP NOP http://www.adwokat-
poznan.pl/  
 
 
O CZYM WARTO WIEDZIEĆ? 
 
1.W szpitalu jedynie stała obecność przy dziecku przytomnej osoby dorosłej 
gwarantuje w 100%, że dziecko nie zostanie zaszczepione lub poddane innym 
zabiegom medycznym bez zgody rodziców. 
2. Znamy przypadki zaszczepienia wbrew decyzji rodziców.  
3. Rodzic może złożyć skargę do kierownika placówki, Rzecznika Praw Pacjenta i 
rozważyć doniesienie do prokuratora (służymy wsparciem). 
4. Rodzic nie ma obowiązku prawnego podpisywania jakichkolwiek dokumentów czy 
oświadczeń – czy to w szpitalu, czy w przychodni, czy w sanepidzie. W razie dużej 
presji na podsuwanym oświadczeniu można napisać: „Odmawiam podpisania tego 
oświadczenia. Załącznik stanowi nasze oświadczenie.” i złożyć podpisy oraz 
załączyć swój indywidualny wzór oświadczenia (znajdziesz go poniżej) . 
5. Odmowa zgody na szczepienia lub/i inne zabiegi medyczne w szpitalu może, ale 
nie musi spowodować przekazania sprawy do sanepidu i wszczęcia postępowania 
przymuszającego do szczepień. Wtedy możesz liczyć na pomoc prawną STOP NOP. 
www.stopnop.com.pl/taktyka  
6. Sporadycznie odmowa zgody na podanie dziecku witaminy K (lub/i innych 
zabiegów profilaktycznych) jest przyczyną powiadomienia sądu rodzinno – 
opiekuńczego. Szpital może, ale nie musi, powiadomić opiekę społeczną o odmowie 
podania adresu przychodni, do której będzie zapisane dziecko (może się to wiązać z 
powiadomieniem sanepidu i wszczęciem postępowania przymuszającego, co w 10% 
przypadków kończy się nałożeniem grzywny od 100 do 1000 zł na rodzica za 
dziecko).  
 
W razie wszczęcia postępowania przymuszającego skontaktuj się z nami przez email 
pomoc.grzywna@gmail.com Możesz liczyć na pomoc kancelarii prawnej.  

http://www.adwokat-poznan.pl/
http://www.adwokat-poznan.pl/
http://www.stopnop.com.pl/taktyka
mailto:pomoc.grzywna@gmail.com


 
Więcej informacji: Szczepienia i procedury medyczne u noworodka – aspekty 
prawne 
 
 
CZY WARTO SKŁADAĆ OŚWIADCZENIE O ODMOWIE SZCZEPIEŃ? 
 
Jeśli personel bardzo naciska, ponieważ chce uzyskać dowód wywiązania się z tego 
zadania przez sanepidem, możesz złożyć pisemne oświadczenie dot. braku zgody 
na zabiegi medyczne (lub załączyć je do zmodyfikowanego szpitalnego wzoru 
oświadczenia z dopiskiem „Odmawiamy zgody na podpisanie tego oświadczenia. 
Załącznik stanowi nasze oświadczenie.”) – wzór jest tutaj >>> Oświadczenie 
rodziców noworodka lub poniżej.  
 

Więcej informacji:  http://stopnop.com.pl/noworodek-pacjentem-prawa-na-porodowce/ 

http://stopnop.com.pl/jak-ochronic-noworodka/ 

 
Na podsuwanym druku świadomej odmowy (którego podpisanie jest poświadczeniem 
nieprawdy i może spowodować błyskawiczne powiadomienie sanepidu) napisz po 
prostu: „Odmawiamy podpisania oświadczenia” – i złóż podpis. 
 
Jedyną gwarancją jednak jest pilnowanie dziecka (ponieważ rodzice mają prawo do 
obecności przy wszelkich zabiegach medycznych) – otrzymujemy zgłoszenia, że 
oświadczenie nie zawsze zostaje uszanowane.  
 
RODZICU NOWORODKA! MASZ PRAWO 
 
– do pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka, wszystkich czynności i 
zabiegów przy nim wykonywanych, 
– obecności przy dziecku podczas każdej czynności wykonywanej przez personel 
medyczny. 
– każda taka czynność musi być poprzedzona Twoją zgodą (którą w każdej chwili 
możesz cofnąć) 
– w każdym przypadku możesz odmówić 
– żadne zabiegi medyczne nie są przymusowe. 
– masz prawo odmówić lub wyrazić zgodę na szczepienie dziecka w pierwszej dobie 
życia – po uzyskaniu pełnej informacji o korzyściach, ale i zagrożeniach związanych 
z tymi szczepieniami (pełną listę niepożądanych odczynów poszczepiennych 
znajdziesz w rozporządzeniu ministra zdrowia) 
– nikt z pracowników szpitala nie ma prawa Cię zastraszać ani przymuszać do do 
procedur medycznych, na które nie wyrażasz zgody. 
 
Rodzice noworodka od chwili narodzin są jego przedstawicielami ustawowymi, a na 
personelu medycznym spoczywa obowiązek informowania ich o wszystkim, co 
dotyczy ich nowo narodzonego dziecka, a także pytanie rodziców o zgodę na każdą 
interwencję medyczną również szczepienie. Ogólna zgoda na leczenie nie jest 
wystarczająca żeby na jej podstawie udzielać świadczeń medycznych. 
Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych dziecku (mówi 
o tym art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). 

http://stopnop.com.pl/jak-ochronic-noworodka/
http://stopnop.com.pl/jak-ochronic-noworodka/
http://stopnop.com.pl/oswiadczenie-szpital/
http://stopnop.com.pl/oswiadczenie-szpital/
http://stopnop.com.pl/noworodek-pacjentem-prawa-na-porodowce/
http://stopnop.com.pl/jak-ochronic-noworodka/


Wykonanie zabiegu medycznego bez zgody osoby uprawnionej czyni go nielegalnym 
i powinno być ścigane z przepisów Kodeksu Karnego. 
 
Najczęstsze naruszenia praw rodziców małych pacjentów to: 
– brak pełnej informacji, szczególnie o ryzyku związanym z zabiegiem 
– brak możliwości wyrażenia zgody lub odmowy na zabiegi medyczne, badania i 
podanie szczepionek i leków 
– ukrywanie diagnozy 
– dokarmianie karmionego piersią dziecka sztucznymi mieszankami mlecznymi bez 
pytania o zgodę 
– niepozwalanie rodzicom na obecność w czasie wykonywania badań i szczepień u 
dzieci, wypraszanie ich oraz zabieranie dzieci z sali bez pytania o zgodę 
 
Podstawa prawna – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
 
 
STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ  
 
MINISTER ZDROWIA uchwalił  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 
2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (do 
pobrania tutaj http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001100 ) 
 
JAKIE PRZEPISY PRAWA STANOWIĄ O PRAWIE DO WYRAŻENIA ZGODY? 
 
– art. 23 kodeksu cywilnego, który udziela ochrony takim dobrom prawnym jak 
wolność i zdrowie; 
– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do 
poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej 
zgody 
– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej stanowi, iż każdej interwencji w 
dziedzinie służby zdrowia dokonać można jedynie po udzieleniu przez osobę 
zainteresowaną swobodnej i świadomej zgody na taką interwencję; 
– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 
33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody 
na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy; 
– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez 
zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. 
– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki 
lekarskiej. 
 
(Na podstawie informacji ze strony Fundacji Rodzić po Ludzku) 
 
Sąd: Termin obowiązkowych szczepień to 15 i 19 rok życia 
Ważne postanowienia sądu, którym rodzice mogą bronić się przed łamiącym 
prawa człowieka przymusem szczepień w Polsce! 
 

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt&my=567&ma=019578
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001100


Najważniejsze cytaty z uzasadnienia postanowienia z dnia 27 września 2017 r. Sądu 
Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, sygn. V Nsm 1051/17. W 
powołanym orzeczeniu Sąd m. in. ustalił, iż: 
 
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia w Sprawie Obowiązkowych Szczepień 
Ochronnych z dnia 18 sierpnia 2011 r. (tekst jednolity z dnia 25 maja 2016 r.) 
obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw gruźlicy 
obejmuje dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia, a 
przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B obejmuje dzieci i młodzież od dnia 
urodzenia do ukończenia 19 roku życia. 
(…) Należy zauważyć, iż w Polsce obowiązkowe jest szczepienie przeciwko gruźlicy 
do 15 r.ż. oraz przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B do 19 r.ż. 
Uczestnicy mogą więc zaszczepić dziecko gdy upewnią się, że małoletnia córka ma 
dostateczną odporność. 
  
WZW B i BCG są obowiązkowe ale termin ich wykonania w wyżej cytowanym 
rozporządzeniu jest do 15 roku życia i 19 roku życia.  
  
Szpital kierujący sprawę do Sądu podał, że rodzice nie wyrazili zgody na szczepienie 
córki, ale wiedział że w oświadczeniu podpisanym przez Beatę B. jest adnotacja, że 
chcą to uczynić po wyjściu ze szpitala gdy będą pewni, że nie ma przeciwskazań do 
zaszczepienia i nie stanowi to zagrożenia dla jej życia i zdrowia. 
Taka postawa rodziców nie powinna być uważana za działanie na szkodę dziecka, u 
którego nie stwierdzono zagrożenia zdrowia i życia, a szczepienie byłoby konieczne. 
  
Bezwzględnym przeciwskazaniem do szczepienia BCG są wrodzone niedobory 
immunologiczne. U małoletniej nie wykonano badań, które mogłyby potwierdzić brak 
takich zaburzeń, a względnym przeciwskazaniem jest także wcześniactwo.” 
DO POBRANIA >>> postanowienie sądu V Nsm 1051/17 
 
Więcej: 

 
1.Nie podpisuj oświadczenia w przychodni 
2. Zadaj pytania lekarzowi 
3. Wniosek o wyjaśnienia do przychodni  
4. Apel do rodziców nachodzonych przez opiekę społeczną i sanepid 
 
 
ARGUMENTY MERYTORYCZNE DOTYCZĄCE SZCZEPIENIA NOWORODKÓW 
 
Obowiązkowe szczepienie noworodków? Dwukrotnie robią to tylko dwa państwa 
http://stopnop.com.pl/obowiazkowe-szczepienie-noworodkow/ 

Gruźlica i szczepionka BCG 

http://stopnop.com.pl/gruzlica-i-szczepionka-bcg/ 

Nagłe śmierci noworodków a szczepienia 

http://stopnop.com.pl/smierc-noworodkow/ 

Powikłania poszczepienne – decyduj świadomie  

https://stopnop.com.pl/nop/ 

Książka „Szczepienia za i przeciw”, dr Martin Hirte 

http://stopnop.com.pl/wp-content/uploads/2017/12/postanowienie-sądu-V-Nsm-1051-17.pdf
http://stopnop.com.pl/nie-podpisuj-oswiadczenia-odmowy-szczepien/
http://stopnop.com.pl/lekarz-chce-szczepic-twoje-dziecko-musi-odpowiedziec-na-te-pytania/
https://www.facebook.com/notes/ogólnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/nęka-cię-przychodnia-wyślij-wniosek-o-wyjaśnienia/1217176554976437
https://www.facebook.com/notes/ogólnopolskie-stowarzyszenie-wiedzy-o-szczepieniach-stop-nop/apel-do-rodziców-nachodzonych-przez-sanepid-lub-opiekę-społeczną-w-miejscu-zamie/703580983002666/
http://stopnop.com.pl/obowiazkowe-szczepienie-noworodkow/
http://stopnop.com.pl/gruzlica-i-szczepionka-bcg/
http://stopnop.com.pl/smierc-noworodkow/
https://stopnop.com.pl/nop/


TYCH SZPITALI UNIKAJ! 

 

Warszawa: Żelazna, Orłowskiego, Bielański 

Białogard: Szpital Powiatowy 

Łęczyca:  

Kraków: Szpital Uniwersytecki  

 

Lista będzie uzupełniana.  

 

TREŚĆ OŚWIADCZENIA DO MODYFIKACJI I DRUKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI 

NA NASTĘPNEJ STRONIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miasto, dnia 

Imiona, nazwisko, adres rodziców 

Nazwa i adres szpitala 

 

Oświadczenie dotyczące dobrowolnej i świadomej zgody na zabiegi profilaktyczne 

 

Nie wyrażamy zgody na wykonanie szczepień u naszego nowo narodzonego dziecka oraz 

na wykonanie innych zabiegów medycznych bez naszej wiedzy i świadomej oraz 

poinformowanej zgody. 

 

Informujemy, że personel szpitala próbował wymusić na nas podpisanie oświadczenia, z 

którego treścią się nie zgadzamy, ponieważ nie udzielono nam wyczerpujących informacji 

gwarantowanych prawami pacjenta.  

 

Oświadczamy, ze matka nie jest nosicielką wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz 

żadnej choroby wenerycznej i nikt z najbliższego środowiska rodzinnego nie jest prątkującym 

nosicielem gruźlicy. 

 

Decyzję o indywidualnym kalendarzu szczepień podejmiemy po wykonaniu badań 

wykluczających niedobory odporności i przeciwwskazania do szczepień, gdy będziemy 

pewni, że szczepienia nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia naszego dziecka.  

 

Prawo do naszej decyzji potwierdza postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – 

Północ w Warszawie, sygn. V Nsm 1051/17 z dnia 27 września 2017 r.  

 

Nasza decyzja uzależniona jest również od otrzymania wyników badań przesiewowych 

wykonywanych w celu wykluczenia chorób: hipotyreozy, fenyloketonurii i mukowiscydozy.  

 

Zamierzamy podać naszemu dziecku doustnie preparat witaminy K po powrocie ze szpitala 

do domu – dopuszczony do obrotu w Polsce oraz posiadający ulotkę w języku polskim. 

 

Znamy swoje prawo do pełnej informacji na temat stanu zdrowia dziecka, wszystkich 

czynności i zabiegów przy nim wykonywanych, 



– mamy prawo do obecności przy dziecku podczas każdej czynności wykonywanej przez 

personel medyczny 

– każda taka czynność musi być poprzedzona naszą zgodą (którą w każdej chwili możemy 

cofnąć) 

– mamy prawo odmowy 

– żadne zabiegi medyczne, zwłaszcza profilaktyczne, nie są przymusowe 

– nikt nie ma prawa nas zastraszać ani przymuszać do procedur medycznych, na które nie 

wyrażamy zgody. 

 

Podstawa prawna: 

– art. 23 kodeksu cywilnego, dot. ochrony wolności i zdrowia; 

– art. 3 karty praw podstawowych Unii Europejskiej – prawo człowieka do poszanowania 

integralności fizycznej i psychicznej oraz swobodnej i świadomej zgody 

– art. 5 Europejskiej Konwencji Bioetycznej 

– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 

ustawy o zawodzie lekarza 

– art. 192 Kodeksu karnego – wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta 

zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2. 

– art. 3 ust. b. kodeksu etyki zawodowej położnej oraz art. 15 Kodeksu etyki lekarskiej. 

 

Informujemy, że w przypadku złamania naszych praw obciążymy szpital kosztami opieki 

prawnej. 

 

 

(podpis matki i ojca)  

 

 

Załączniki: 

1. Postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie, sygn. 

V Nsm 1051/17 z dnia 27 września 2017 r.  

2. Artykuł z 25.09.2017 r., Rzeczpospolita „Teresa Gardocka: lekarz z Białogardu 

nadużył prawa” 

3. Pełnomocnictwo dla prawnika. 



 

Załącznik nr 2 
 
Rzeczpospolita  
Publikacja: 25.09.2017 

#RZECZoPRAWIE - Teresa Gardocka: 
lekarz z Białogardu nadużył prawa 

 
prof. Teresa Gardocka 
rp.pl 
Dorota Gajos-Kaniewska 
 
Nic nie upoważnia lekarza do występowania do sądu opiekuńczego o ograniczenie 
praw rodzicielskich, jeśli nie jest zagrożone życie dziecka. W sprawie z Białogardu 
takiego zagrożenia nie było - stwierdziła w #RZECZoPRAWIE prof. Teresa 
Gardocka.  

Przypomnijmy - rodzice nowo narodzonej dziewczynki nie chcieli wyrazić zgody, by 
personel obmył ją z mazi płodowej, podał witaminę K i w pierwszej dobie zaszczepił 
dziecko przeciw gruźlicy i żółtaczce. Szpital zawiadomił sąd, a ten zdecydował o 
ograniczeniu im władzy rodzicielskiej. Godzinę później rodzice opuścili szpital z 
noworodkiem, poszukiwała ich policja. 

- Czy panią, jako specjalistkę od prawa medycznego, coś w tej sprawie zaskoczyło? - 
zapytała  Jolanta Ojczyk gościa programu #RZECZoPRAWIE prof.  Teresę 
Gardocką, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. 

- Wszystko mnie zaskoczyło. Wiadomo, że w szpitalach obowiązują standardy opieki 
okołoporodowej, są wymagane szczepienia. To wszystko jest regulowane ustawą lub 
roporządzeniami. Wiemy wszyscy, że szczepienia są egzekwowane przy pomocy 
grzywien. Nie mówię, że to dobrze, być może da się inaczej. Z drugiej strony 
dozwolone jest rodzenie w domu i wtedy te standardy opieki okołoporodowej są dużo 
luźniejsze. I teraz jest pytanie: co przyszło do głowy temu lekarzowi z Białogardu, by 
wnioskować do sądu opiekuńczego o ograniczenie władzy rodzicielskiej na czas 
zastosowania wymaganej prawem opieki okołoporodowej? Nawet, jeśli rodzice w 
ogóle nie chcieliby szczepić dziecka, a nie tylko w pierwszej dobie, to nic nie 
upoważnia  lekarza do takiego kroku, jeśli nie było zagrożone życie niemowlęcia. A w 
tym przypadku nie było. Dziecko przyszło na świat zdrowe, otrzymało 10 punktów w 
skali Apgar. To było zwykle urojenie  lekarza, który pretendował do wszechwładzy. 
Takich lekarzy jest wielu - stwierdziła prof. Gardocka. 

Przypomniała, że  lekarze są ograniczeni prawem. Mogą wystąpić do sądu o zgodę 
na przeprowadzenie zabiegów, gdy nie dostali zgody rodziców, ale tylko w sytuacji 
zagrożenia życia. Zdaniem Teresy Gardockiej są podstawy do żądania przez 
rodziców odszkodowania za stres, bo lekarz ewidentnie działał z nadużyciem prawa. 

https://www.rp.pl/autor/97/dorota-gajos-kaniewska


Prof. Gardocka podkreśla jednak, że niechęć rodziców do szczepienia dzieci rośnie z 
powodu obaw o powikłania, którymi straszą się wzajemnie w Internecie. 

- Jakaś liczba powikłań zawsze będzie, ale czy to nie jest powód, by zaniechać 
szczepień? Czy fakt, że są przypadki niewybudzania się dziecka z n 

arkozy ma być argumentem za zaniechaniem operacji pod narkozą? - mówiła Teresa 
Gardocka. Jej zdaniem nie jest prawdą, że  lekarze niedokładnie badają dzieci przed 
podaniem szczepionki. Pytanie jednak, czy  potrafią w  zrozumiały, niestronniczy 
sposób przekazywać rodzicom informacje związane ze szczepieniem i ewentualnym 
ryzykiem. 

Prof. Gardocka ostrzega, że rosnące obawy rodziców przed szczepieniami mogą 
mieć poważne skutki w postaci powrotu takich  chorób jak polio, gruźlica czy dyfteryt. 

- Te choroby zniknęły dzięki powszechnym szczepieniom, ale te szczepienia mają 
sens, jeśli odpowiednio wysoki odsetek populacji przyjmie szczepionkę. Dziś ludzie 
chcą być wolni od przymusu. I na pewien zakres wolności trzeba im pozwolić. Ale 
pewne szczepienia trzeba uczynić przymusowymi. I nie pytać rodziców o zgodę na 
zaszczepienie.  Jednak na pewno nie lekarz z Białogardu powinien decydować, że 
akurat to szczepienie ma być przymusowe - stwierdziła prof. Gardocka. 

Stąd:  

https://www.rp.pl/Zdrowie/309259937-RZECZoPRAWIE---Teresa-Gardocka-lekarz-z-

Bialogardu-naduzyl-prawa.html  
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PEŁNOMOCNICTWO 

 

 

Udzielam pełnomocnictwa adwokatowi Arkadiuszowi Teteli . ................................... 

w sprawie kontaktów ze szpitalem dotyczącym opieki nad dzieckiem .......................... 

stosowanych procedur medycznych .............................................................................. 

ewentualnego skierowania sprawy do sądu .................................................................. 

nierespektowaniem praw pacjenta wynikających z art. 9 i 16 ustawy o prawach ….... 

pacjenta oraz zwrotu kosztów opieki prawnej ............................................................... 

 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOSZTY WSPARCIA PRAWNEGO 

 

Powyższa pomoc nie wiąże się z kosztami. Pokrywamy ją z dobrowolnych darowizn 

dążąc do zmian systemowych poprzez budowanie świadomości i zmiany prawa.  

W razie sprawy sądowej staramy się wspierać osoby, których nie stać na pokrycie 

profesjonalnej pomocy prawnej. Proszę pisać na stopnop@gmail.com lub dzwonić na 

nr 606668891.  

 

Dowiedz się jak wesprzeć działania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o 
Szczepieniach STOP NOP! 

DotPay: 
https://ssl.dotpay.pl/t2/?id=361533 

Przelew tradycyjny: 
TYTUŁ: NA CELE STATUTOWE 
NR KONTA:  
08 2490 0005 0000 4500 7712 1442 

Nr BIC / SWIFT: ALBPPLPW 
Nr IBAN: PL08 2490 0005 0000 4500 7712 1442 

PayPal:  
stopnop@gmail.com 
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