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REGULAMIN Nr 23 

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 

30 roku życia 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Sposób i tryb przyznawania środków Funduszu Pracy na realizację refundacji części 

kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia odbywa się na podstawie: 

1. ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808), 

3. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r.), 

4. Kodeksu cywilnego, 

5. niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: 

1) Dyrektorze – oznacza to Dyrektora/ Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 

w Sokółce realizującego zadania z upoważnienia Starosty, 

2) Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce wraz z Filią 

Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Białostockiej, 

3) Staroście - oznacza to Starostę Powiatu Sokólskiego sprawującego zwierzchnictwo 

nad Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce, 

4) Kierowniku – oznacza to Kierownika Działu Instrumentów Rynku Pracy/ Kierownika 

Referatu Instrumentów Rynku Pracy, 

5) Osobie uprawnionej – należy przez to rozumieć osobę bezrobotną, tj. osobę 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub 

służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i 

gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub 

przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole 

wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we 

właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym Urzędzie 

pracy w wieku do 30 roku życia, 

6) Pracodawcy – oznacza to jednostkę organizacyjną chociażby nie posiadała 

osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej 

jednego pracownika, 

7) Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę 

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębne przepisy prawa przyznają 

zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, 

8) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dn. 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.), 

9) Refundacji – oznacza to zatrudnienie skierowanej przez Urząd osoby bezrobotnej w 

wieku do 30 roku życia  przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku 

umowy zawartej z Urzędem na podstawie art. 150f ustawy z dn. 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 



 

 2 

10) Finansowaniu – oznacza to środki publiczne będące źródłem finansowania 

zatrudnienia przez okres wynikający z umowy, tj. środki Funduszu Pracy, 

11) Pomocy de minimis – oznacza pomoc państwa, która nie podlega notyfikacji 

Komisji Europejskiej. Jest to pomoc o niewielkich rozmiarach, która nie powoduje 

naruszenia konkurencji. Wysokość pomocy de minimis na Przedsiębiorcę w kolejnych 

3 latach nie może przekroczyć 200 tys. euro (w przypadku transportu drogowego 

100 tys. euro, zaś rolnictwa 15 tys. euro). 

 

II. Ogólne warunki organizacji refundacji 

§ 3 

1. Urząd inicjuje refundację w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 

do 30 roku życia. Osobą uprawnioną do skierowania do Pracodawcy/ Przedsiębiorcy 

w ramach refundacji jest zarejestrowana w Urzędzie osoba bezrobotna w wieku do 

30 roku życia spełniająca: 

1) warunki określone we wniosku o refundację części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne złożonym przez 
Pracodawcę/ Przedsiębiorcę, 

2) wymagania do pracy na stanowisku wskazanym we wniosku. 

2. Refundacja może być przyznana na wniosek Pracodawcy/ Przedsiębiorcy i jest 

realizowana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Urzędem a Pracodawcą/ 

Przedsiębiorcą. 

3. Wysokość refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku 

życia nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na 

ubezpieczenie społeczne. 

4. Umowy dotyczące refundacji mogą być zawierane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 

31 grudnia 2017 r. 

 

III. Organizatorzy zatrudnienia w ramach refundacji 

§ 4 

1. Organizatorem zatrudnienia w ramach refundacji może być: 

1) Pracodawca, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 

nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

2) Przedsiębiorca. 

2. Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia jest 

udzielana na zasadach pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) 

nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 

352 z 24.12.2013 r.). 

 

IV.  Postępowanie przy rozpatrywaniu wniosku 

§ 5 

1. Złożenie przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę wniosku o refundację części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za 

zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku życia (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 

2. Pracodawca/ Przedsiębiorca będący beneficjentem pomocy publicznej do wniosku 

dodatkowo załącza Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis (Zał. nr 1 do 

wniosku) oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de 

minimis (Zał. nr 2 do wniosku). 

3. Wnioski Urząd rozpatruje wg kolejności wpływu do momentu wyczerpania 

posiadanego limitu środków Funduszu Pracy przyznanego na ten cel.  

4. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Urzędu. 
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5. Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd bierze pod uwagę w szczególności: 

1) limit wolnych środków finansowych na realizację refundacji, 

2) stan zatrudnienia u Pracodawcy/ Przedsiębiorcy w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o refundację części 

kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne, 

3) wiarygodność Pracodawcy/ Przedsiębiorcy ubiegającego się o refundację na 

podstawie oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, 

opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 

innych zobowiązań, 

4) łączną wysokość pomocy de minimis otrzymaną przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę 
w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, 

5) liczbę osób aktualnie zatrudnionych u Pracodawcy/ Przedsiębiorcy w ramach 
refundacji, 

6) zadeklarowany okres zatrudnienia po refundacji, który nie może być krótszy niż 

12 miesięcy. Preferowani będą Pracodawcy/ Przedsiębiorcy deklarujący 

zatrudnienie po refundacji na okres co najmniej 13 miesięcy, 

7) dotychczasową współpracę Pracodawcy/ Przedsiębiorcy z Urzędem w roku 

bieżącym i poprzednim m. in. w zakresie: 

a) wywiązania się z warunków umów zawartych z Urzędem dotyczących 

aktywnych programów rynku pracy, 

b) udziału Pracodawcy/ Przedsiębiorcy w aktywizacji osób bezrobotnych w ramach 

innych programów, zgłaszania ofert pracy i zatrudniania osób bezrobotnych za 

pośrednictwem urzędu, 

8) posiadanie w ewidencji urzędu osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia 

spełniających warunki określone we wniosku o refundację części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

złożonym przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę oraz spełniających wymagania do 

pracy na danym stanowisku. 

6. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania od sposobu rozpatrzenia wniosku. 

7. W przypadku dużego zainteresowania przez Pracodawców/ Przedsiębiorców  

działających na terenie powiatu sokólskiego organizowaniem zatrudnienia w ramach 

refundacji w stosunku do posiadanego limitu środków Funduszu Pracy przyznanego 

na ten cel, wnioski spoza powiatu nie będą realizowane. 

 

V. Ocena wniosku 

§ 6 

1. Ocena wniosku przez Urząd obejmuje: 

1) w przypadku posiadania wolnych środków finansowych w ramach 

ustalonego limitu: 

a) ocenę dokonywaną przez pracownika merytorycznego/ pośrednika pracy pod 

względem:  

 zdolności finansowej realizacji wniosku, 

 formalnym i merytorycznym, 

 współpracy Pracodawcy/ Przedsiębiorcy z Urzędem w zakresie aktywnych 

programów rynku pracy w roku bieżącym i poprzednim, 

 analizy zgłaszania przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę ofert pracy i zatrudniania 

osób bezrobotnych za pośrednictwem urzędu w roku bieżącym i poprzednim 

(bez aktywnych form), 

 potwierdzenia kwalifikowalności osób będących w ewidencji urzędu do 

skierowania na wnioskowane stanowisko, 

b) kwalifikację dokonywaną przez Kierownika, 

c) potwierdzenie przez Głównego Księgowego zgodności wydatku w ramach 

realizacji wniosku z planem wydatków na dany rok oraz określenie zdolności do 
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sfinansowania realizacji wniosku w przypadku gdy Kierownik wnioskuje 

o przyjęcie wniosku do realizacji,  

d) w przypadku wniosku Kierownika o nieprzyjęciu wniosku do realizacji nie jest 

wymagane potwierdzenie Głównego Księgowego, 

e) przedłożenie Dyrektorowi przez Kierownika wniosku z propozycją rozpatrzenia 

celem podjęcia ostatecznej decyzji, 

f) przedłożenie do akceptacji Starosty - jeżeli wniosek dotyczy jednostki 

samorządu terytorialnego. 

2) w przypadku braku wolnych środków finansowych w ramach ustalonego 

limitu: 

a) potwierdzenie braku zdolności finansowej realizacji wniosku przez pracownika 

merytorycznego, 

b) wniosek nie jest poddawany ocenie formalnej, merytorycznej i dalszym, 

c) kwalifikacja wniosku dokonana przez Kierownika, 

d) potwierdzenie przez Głównego Księgowego informacji o braku środków na 

sfinansowanie realizacji wniosku, 

e) decyzja Dyrektora o odmowie przyjęcia wniosku do realizacji. 

3) W przypadku niekompletnego wniosku Urząd może wezwać do jego uzupełnienia. 

§ 7 

1. O sposobie rozpatrzenia wniosku Pracodawca/ Przedsiębiorca zostaje powiadomiony 

pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku udzielona Pracodawcy/ 

Przedsiębiorcy odpowiedź zawiera uzasadnienie nieprzyjęcia wniosku do realizacji. 

 

VI.  Postępowanie przy realizacji wniosku 

§ 8 

1. Przekazanie do urzędu przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę - w dniu podpisania umowy 

- uzupełnionego oświadczenia o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis 

w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy. 

2. Zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 

nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne 

w wieku do 30 roku życia. 

3. Wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis Pracodawcy/ Przedsiębiorcy, którego 

pomoc dotyczy. 

4. Wydanie skierowania do pracy przez pośrednika pracy osobie bezrobotnej spełniającej 

wymagania do pracy na danym stanowisku. 

5. W przypadku niedokonania wyboru kandydata Urząd może odstąpić od realizacji 

umowy. 

6. Dostarczenie przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem umowy o pracę zawartej z osobą skierowaną w pełnym wymiarze czasu 

pracy z zachowaniem założeń zawartych we wniosku o refundację części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne. 

7. Rozpatrywanie i realizacja wniosków o zwrot części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione 

osoby bezrobotne do 30 roku życia, składanych przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę co 

miesiąc, w tym dokonywanie refundacji.  

8. Przeprowadzenie kontroli realizacji umowy według planu zewnętrznych kontroli 

zawartych umów w ramach aktywnych form na dany rok. 

9. Monitoring zawartych umów. 

10. Podejmowanie i realizacja działań wynikających z umowy i obowiązujących przepisów 

prawa przez pracownika merytorycznego w przypadku nierealizowania przez 

Pracodawcę/ Przedsiębiorcę postanowień umowy. 
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11. Dostarczenie przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę oświadczenia o wywiązaniu się 

z warunków umowy. 

 

VII. Postanowienia umowy 

§ 9 

1. Umowę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne w wieku do 

30 roku życia sporządza pracownik merytoryczny i przedkłada ją do podpisu stronom 

umowy.  
2. Umowa w sprawie refundacji zawiera w szczególności: 

1) liczbę osób bezrobotnych, stanowisko pracy oraz okres na jaki bezrobotni zostaną 

zatrudnieni w ramach refundacji oraz po tym okresie, 
2) zobowiązania Pracodawcy/ Przedsiębiorcy, w tym m.in.: 

a) obowiązek utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy 

skierowanej osoby bezrobotnej przez okres, za który dokonywana jest 

refundacja, tj. 12 miesięcy i przez okres kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu 

tej refundacji oraz przez okres zadeklarowany we wniosku, 

b) obowiązek informowania o przypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy 

o pracę ze skierowanym bezrobotnym, 

c) obowiązek zatrudnienia na zwolnione stanowisko pracy kolejnej osoby 

bezrobotnej w wieku do 30 roku życia skierowanej przez Urząd na okres 

uzupełniający do 24 miesięcy i okres zadeklarowany we wniosku. 

3) zobowiązania urzędu, w tym m.in. termin i wysokość refundowanych części 

kosztów poniesionych przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę na wynagrodzenia, 

nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby. 

4) zobowiązanie Pracodawcy/ Przedsiębiorcy do zwrotu uzyskanej pomocy: 

a) w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym Pracodawca/ Przedsiębiorca nie 

utrzymał zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi 

naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu, w przypadku nieutrzymania w 

zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres za który dokonywana 

jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, 

b) w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione 

stanowisko pracy, w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym Pracodawca/ 

Przedsiębiorca nie utrzymał zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami 

ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 

30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu, 

c) w przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd na 

zwolnione stanowisko pracy Pracodawca/ Przedsiębiorca nie zwraca uzyskanej 

pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał 

w zatrudnieniu. 

§ 10 

1. Łączny okres zatrudnienia w ramach refundacji musi wynosić co najmniej 

24 miesiące, w tym przez okres 12 miesięcy Urząd zwraca Pracodawcy/ 

Przedsiębiorcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki 

na ubezpieczenie społeczne za zatrudnioną osobę bezrobotną. 

2. Do okresu zatrudnienia zalicza się okres: 

1) zwolnienia lekarskiego, 

2) urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego, 

3) pobierania zasiłku chorobowego/opiekuńczego, 

4) pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, 

5) odbywania służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych, 

6) urlopu bezpłatnego udzielonego na czas odbywania służby przygotowawczej do 

Narodowych Sił Rezerwowych, 
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7) usprawiedliwionej nieobecności, jeśli pracownik zachowuje prawo do 

wynagrodzenia, 

8) urlopu wychowawczego. 

 

VIII. Finansowanie 

§ 11 

1. Zwrotu części kosztów poniesionych przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę z tytułu 

zatrudnienia w ramach refundacji Urząd dokona na podstawie składanego co miesiąc 

przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę wniosku o zwrot części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione 

osoby bezrobotne do 30 roku życia (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz 

z załącznikami: 

1) kopią listy płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,  

2) kopią listy obecności, 

3) kopią zwolnień lekarskich (w przypadku wystąpienia), 

4) kopią imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych 

świadczeniach (RCA) lub kopią raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej 

(RMUA) potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osobę 

zatrudnioną w ramach refundacji.  

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz 

powinny uwzględniać jedynie osoby zatrudnione w ramach refundacji. 

2. Sprawdzenia wniosku dokonuje pracownik merytoryczny i potwierdza sprawdzenie 

poprzez umieszczenie i wypełnienie pieczęci o treści „Sprawdzono pod względem 

formalnym, merytorycznym i rachunkowym data ………, podpis ……….”  na pierwszej 

stronie wniosku. 

3. Zwrotu części kosztów poniesionych przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę z tytułu 

zatrudnienia w ramach refundacji Urząd dokona na konto bankowe Pracodawcy/ 

Przedsiębiorcy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o refundację. 

4. Z przyczyn niezależnych od urzędu zwrot części kosztów może nastąpić w terminie 

późniejszym.  

 

IX.  Monitoring realizacji umowy 

§ 12 

1. Pracownik merytoryczny monitoruje realizację zawartej umowy, w tym poprzez 

kontrolę Pracodawcy/ Przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania obowiązków 

wynikających z umowy, według planu zewnętrznych kontroli zawartych umów 

w ramach aktywnych form na dany rok, na potwierdzenie czego sporządza: 

1) protokół z kontroli, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji umowy 

- celem przedłożenia Kierownikowi do akceptacji a następnie dołączenia do akt 
sprawy, 

2) protokół, w którym stwierdzono nieprawidłowości w realizacji warunków umowy, 

który zostaje przekazany Kierownikowi z propozycją rozwiązania nieprawidłowości, 

po czym Kierownik przedkłada go Dyrektorowi celem podjęcia ostatecznej decyzji 

w sprawie dalszego postępowania. 

2. W przypadku nie realizacji przez Pracodawcę/ Przedsiębiorcę warunków umowy 

pracownik merytoryczny przedkłada propozycję dalszego postępowania do akceptacji 

Kierownikowi. Następnie Kierownik przedstawia sprawę Dyrektorowi i realizuje 

postępowanie przez niego zatwierdzone. 
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X. Informacje dodatkowe 

§ 13 

1. Osoba zatrudniona w ramach refundacji ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów 

przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i powrotu zgodnie 

z Procedurą Nr 11 „Zwrot kosztów przejazdu”. 

2. Osoba zatrudniona w ramach refundacji ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów 

zakwaterowania poza miejscem zamieszkania zgodnie z Procedurą Nr 12 „Zwrot 

kosztów zakwaterowania”. 

§ 14 

1. Pracownicy merytoryczni realizujący poszczególne etapy Regulaminu zobowiązani są 

do dokonywania odpowiednich adnotacji w elektronicznej bazie danych. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy 

aktów normatywnych wskazanych w §1. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

§ 15 

1. Traci moc Regulamin nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na 

wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione 

osoby bezrobotne do 30 roku życia wprowadzony Zarządzeniem nr 18/2015 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce z dnia 23.12.2015 r. 

2. Regulamin nr 23 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody 

oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnione osoby bezrobotne do 30 roku 

życia obowiązuje od dnia 01.3.2017r. 

 

 

 

 

 


