UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Torunia

2. Rodzaj zadania publicznego1)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Fundacja "Światło", Forma prawna: Fundacja, Numer Krs: 0000183283, Kod pocztowy: 87100, Poczta: Toruń, Miejscowość: Toruń, Ulica: Grunwaldzka, Numer posesji: 64, Województwo:
kujawsko-pomorskie, Powiat: Toruń, Gmina: m. Toruń, Strona www: , Adres e-mail:
fundacja@swiatlo.org, Numer telefonu: 566511217,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Justyna Jasińska
Adres e-mail: justyna.jasinska@swiatlo.org Telefon:
600189545

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

XV Jasełka ze Światłem

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

04.12.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.12.2021

Opis zadania
W 2021 roku grupa wolontariuszy Fundacji Światło- Toruńska Teatralna Grupa Efata po raz kolejny
pragnie zaskoczyć widzów Torunia i zaprezentować się w nowej odsłonie scenicznej. W ramach
planowanego projektu chcemy przygotować trzy spektakle słowno- muzyczne „Jasełka ze
Światłem”. Z roku na rok staramy się wzbogacać nasze spektakle nie tylko o nowe elementy
artystyczne, ale i o nowych aktorów- amatorów, którzy wnoszą dużo nowej energii na scenę. Dzięki
czemu Toruńska Teatralna Grupa Efata cały czas ewaluuje i zmienia się.
Kim jest Toruńska Teatralna Grupa Efata? To grupa wyjątkowych ludzi, wolontariuszy, którzy przed
15 laty stworzyli zespół artystów i artystów- amatorów. Dali swój czas, talenty, nazwiska. I choć, by
wystąpić na scenie, musieli mocno przeorganizować swoje kalendarze, zapomnieć o zmęczeniu oraz
przełamać często tkwiący w nich opór przed nową rolą, to jak sami dziś twierdzą, granie na rzecz
podopiecznych „Światła” zmieniło ich życie. Cel, jaki przyświeca Toruńskiej Teatralnej Grupie Efata
to szeroko rozumiana edukacja na temat życia pacjenta w śpiączce, edukacja często trudna i
niezrozumiała. Toruńska Teatralna Grupa Efata wraz z Fundacją Światło – 15 lat temu zainicjowała
swoistą modę na aktywny, zaangażowany wolontariat osób publicznych. W naszych spektaklach
udział wzięli aktorzy, muzycy, politycy, przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorstw,
innych organizacji pozarządowych. Wiele środowisk, z których pochodzą nasi wolontariusze
zainteresowało się dzięki temu, nie nowymi przecież, ale często marginalizowanymi problemami
osób w śpiączce czy chorych onkologicznie. Członkowie Toruńskiej Teatralnej Grypy Efata, wspierają
podopiecznych Fundacji nie tylko poprzez aktywne uczestniczenie w spektaklach, ale są częstymi
gośćmi Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego Fundacji Światło, gdzie towarzyszą chorym. Artystyczne
przedsięwzięcia wolontariuszy Fundacji Światło Teatralnej Toruńskiej Grupy Efata zawsze nawiązują
bezpośrednio do problemów podopiecznych Fundacji Światło, opowiadając o nich w formie
sfabularyzowanej zachęcają widzów do włączenia się w ich rozwiązywanie. I tym razem
chcielibyśmy żeby tak było.
W 2021 roku Fundacja „Światło” wraz z Toruńską Teatralną Grupą Efata wystawi „XV Jasełka ze
Światłem”. Spektakle zostaną wystawione w grudniu tradycyjnie w okresie przygotowań do Świąt
Bożego Narodzenia w Teatrze Baj Pomorski. Wielu widzów czaka z zaciekawianiem, co w tym roku
przedstawi na scenie Baja Pomorskiego grupa wolontariuszy z Fundacji Światło. Scenariuszem i
reżyserią zajmą się toruńscy aktorzy i muzycy, którzy dotychczas czuwali nad profesjonalną oprawą
każdego ze spektakli. W grudniu odbędą się dwa spektakle jasełek- planujemy 21 grudnia - 2
spektakle jednego dnia. Organizując zaplanowane przedstawienia działamy nie tylko na rzecz
podniesienia świadomości społecznej w aspekcie życia w śpiączce i po śpiączce, ale też przede
wszystkim: - wzbogacamy ofertę z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i społecznej w Toruniu ,
- promujemy Toruń jako miasto sprzyjające rozwojowi lokalnej twórczości oraz nieobojętne na
problemy grup marginalizowanych społecznie , - gro aktorów w „Efacie” to osoby starsze, zatem
sprzyjamy aktywizacji osób starszych w zakresie kultury, - rozwijamy świadomość obywatelską i
kulturową mieszkańców regionu , - konsolidujemy różne środowiska w regionie wokół wydarzeń
artystycznych propagujących tolerancję i otwartość na potrzeby osób niepełnosprawnych, osób w
śpiączce.
Wszystkie podejmowane w projekcie działania oparte będą o wytyczne Głównego Inspektoratu
Sanitarnego uwzględniające sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju. Wszyscy uczestniczy
projektu będą podczas spotkań korzystać z masek ochronnych (jeśli takie będą wytyczne GIS).
W momencie kiedy nie będzie można zrealizować prób w formie stacjonarnej, dopuszcza się je w
formie on- line, za pomocą dostępnych bezpłatnych komunikatorów. Jeżeli sytuacja związana z
COVID- 19 uniemożliwi realizację spektaklu na żywo z udziałem publiczności, weźmiemy pod uwagę,
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przygotowanie go w formie on- line i wyemitowanie za pomocą youtube, funpaga Fundacji
"Światło" czy Toruńskiej Teatralnej Grupy Efata, a także w telewizji regionalnej.
Podjęte przez nas ogólne środki zapobiegawcze zmniejszające drogi zakażenia:
- Przestrzeganie wśród uczestników projektu odpowiedniej odległości (2 m).
- Zachęcanie do mycia rąk.
- Zapewnianie uczestnikom projektu szerokiego dostępu do środków dezynfekcji rąk w miejscu
realizacji zadania.
- Ograniczanie bliskich kontaktów z innymi, np. uścisk dłoni, objęcia lub inny dotyk.
- Przypominać uczestnikom projektu o unikaniu dotykania rękoma twarzy, zwłaszcza oczu, nosa i ust
w celu zmniejszenia ryzyka infekcji.
Miejsce realizacji
Województwo: Kujawsko- Pomorskie
Gmina Miasta Torunia
Fundacja „Światło”, ul. Grunwaldzka 64, 87- 100 Toruń
Teatr BAJ POMORSKI ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie spektakli słownomuzycznych w ramach: "XV Jasełek ze
Światłem"

Zrealizowanie 2 spektakli
Jasełek ze Światłem

wynajem sali, dokumentacja
fotograficzna

Nagranie spektaklu

1 nagranie

film audio-video

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Fundacja Światło istnieje w Toruniu od 2003 roku a jej misją jest wszechstronne wsparcie osób
chorych i niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób w śpiączce i chorych onkologicznie.
Główne działania Fundacji skupiają się wokół prowadzonego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
przeznaczonego dla 44 pacjentów w stanie apalicznym. Jest to jeden z nielicznych ośrodków w
kraju, gdzie kompleksową opiekę i szeroko pojętą rehabilitację znajdują dorośli pacjenci w śpiączce.
To wyjątkowe miejsce, w którym sztab wykwalifikowanych specjalistów pracuje nad podniesieniem,
jakości życia chorych i robi wszystko, żeby przywracać ich do lepszego zdrowia a dalej do
wybudzenia. Największym ęsukcesem ZOL-u Fundacji Światło jest wybudzenie ze śpiączki 78 osób.
Taka liczba powrotów z „krainy snu” jest nie tylko znakomitym wynikiem w Polsce, ale w skali całej
Europy. Problem „śpiączki” dotyka nie tylko samego pacjenta, ale całej jego rodziny, stąd w
działaniach fundacji pojawia się program Kaganek, adresowany do dzieci osieroconych i projekt
„Centrum Wsparcia Rodzin Śpiochów”. Obie inicjatywy mają na celu wszechstronne wsparcie
rodziny pacjenta.
Fundacja Światło przez cały okres swojego istnienia lobbuje na rzecz „Śpiochów” po to żeby
pokazać, że „jest życie w śpiączce” i tego życia nie należy marginalizować. Organizując ogólnopolskie
i międzynarodowe konferencje naukowe poszukujemy odpowiedzi na pytanie: Jakie działania należy
podejmować, żeby jakość życia pacjentów w śpiączce była lepsza?
Toruńska Fundacja Światło prowadzi również Ogólnopolską Sieć Akademii Walki z Rakiem (AWzR),
gdzie pacjent z chorobą nowotworową i jego rodzina, mogą otrzymać nieodpłatną pomoc
psychoonkologiczną. Obecnie Akademia działa na terenie 10 miastach w Polsce- w Toruniu,
Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie, Gdyni, Gdańsku, Kaliszu, Zamościu, Białymstoku.
Kwartalnie Akademia udziela wsparcia ok. 500 chorym. Zakres pomocy psychoonkologicznej w
AWzR obejmuje: poradnictwo, edukację, wsparcie, terapię (indywidualną lub grupową). W
Akademii Walki z Rakiem, do dyspozycji chorych są także: dietetyczka, kosmetyczka, rehabilitantka,
arteterapeutka i inni specjaliści. Metoda pracy z pacjentami oparta jest na koncepcji C. Simontona,
według której człowiek dotknięty rakiem może uczestniczyć we własnym powrocie do zdrowia,
wspomagać terapię medyczną poprzez swoje przekonania i wiarę w skuteczność leczenia.
Zrozumienie, do jakiego stopnia samemu można uczestniczyć w procesach własnego zdrowia i
choroby, jest dla każdego człowieka pierwszym znaczącym krokiem w powrocie do zdrowia. Dla
wielu pacjentów jest to krok o znaczeniu podstawowym. Z naszych doświadczeń wynika, że
uczęszczanie na zajęcia AWzR dostarcza choremu niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów
choroby, niezdrowych na jej temat przekonań, obala stereotypowe myślenie o raku oraz wpływa na
poprawę jakości życia. AWzR to również działania o charakterze profilaktycznym- kampania
profilaktyki raka jądra „Odważni wygrywają”, czy coroczna, mobilna akcja profilaktyczna dla
mieszkańców Torunia „Rzucamy światło na raka”.
Wciąż poszukujemy nowych metod pracy z osobami chorymi onkologicznie i stąd w naszej ofercie
znalazła się również joga, terapia dramą, prowadzone plenerowo warsztaty intensywne. Włączamy
się w kampanie społeczno- edukacyjne takie jak np. „Siła KobieTY”, bierzemy udział w konferencjach
naukowych, zabieramy głos w dyskusjach społecznych na temat raka.
Fundacja nie jest osamotniona w swoich działaniach, od piętnastu lat wspiera nas Toruńska
Teatralna Grupa Efata- nieformalna grupa wolontariuszy działająca przy Fundacji „Światło”,
edukująca i lobbująca na rzecz osób w śpiączce i osób wybudzonych. Dzięki akcjom podejmowanym
przez tę grupę, zainicjowaliśmy swoistą modę na aktywny, zaangażowany wolontariat osób
publicznych. Bowiem w Grupie Teatralnej Efata znajdują się przedstawiciele różnych środowisk:
aktorzy, muzycy, politycy, przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorstw, animatorzy
kultury, dyrektorzy różnych placówek, przedstawiciele innych organizacji pozarządowych. Wiele
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środowisk, z których pochodzą nasi wolontariusze zainteresowało się dzięki temu, często
marginalizowanymi problemami osób w śpiączce czy chorych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Toruńska Teatralna Grupa Efata przygotowała w ciągu 15 lat swojej współpracy ponad 27 premiery.
W tym XII Miast Aniołów – spektakle powstały z powodu, dzięki i dla chorych w stanie
wegetatywnym i osób wybudzonych. Spektakle miały na celu przybliżyć widzom świat ludzi w
śpiączce. Świat trudny, pomijany na co dzień zakłopotanym milczeniem, ale czy tego chcemy czy
nie, istniejący równolegle do naszego. Aktorzy- wolontariusze dostarczyli publiczności
niezapomnianych wrażeń artystycznych i przekazali rzetelną prawdę o sytuacji pacjentów w
śpiączce i ich rodzin. Spektakle Miasta Aniołów miały na celu przywracanie wiary w niemożliwe,
uświadamiały, że stamtąd ludzie wracają Ci sami, lecz nie tacy sami.
Przedstawienie „Żyć nie umierać” – wzruszająca opowieść o śmierci. Ukazana w taki sposób by
widzowie mogli doświadczyć sztuki odchodzenia, prześledzić naturalne psychologiczne etapy
nierozerwalnie związane z nieuleczalną chorobą. Jest więc oczywiście niezgoda, bunt, wypieranie,
ucieczka w alkohol, targowanie się z Bogiem, wreszcie gotowość na odejście i wola pożegnania. I
pustka po tym, którego już nie ma. Na szczęście, jak wszystko w życiu, także żałoba ma swój kres i
następują po niej dni pełne przygód, radości, wyzwań, małych i dużych szczęść.
Toruńska Teatralna Grupa Efata ma za sobą również XIV premier „Jasełek ze Światłem” –
scenariusze wszystkich jasełek były bardzo różne, barwne i pozytywne. Celem każdego z
przedstawień było wprowadzenie widza w świąteczny nastrój Bożego Narodzenia. Każde z jasełek
niosło ten sam przekaz miłości do bliźniego i słabszego, o czym często zapominamy w codziennych
obowiązkach.
Wszystkie premiery grane były 3 albo 4- krotnie.
Łącznie obejrzało je około 22 tysięcy widzów z Torunia i nie tylko
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Członkowie Toruńskiej Teatralnej Grupy Efata:
Reżyserowali w Efacie: Dyrektor Baja Pomorskiego Zbigniew Lisowski oraz aktor i reżyser tego
teatru Jacek Pietruszki, Magdalena Szwechowicz- Lament, Teresa Stepień – Nowicka, Anna
Milczarczyk, Jarosław Felczykowski i Grzegorz Walczak.
Nad muzyczną stroną naszych przedsięwzięć czuwają: Krzysztof Zaremba i Leszek Miliński, którzy do
udziału w nich zapraszają swoich przyjaciół m.in. Pawła Dudzika, Roberta Niklasa, Dariusza
Szymańskiego, Sławomira Szymeczko, Krzysztofa Pilarskiego, Tomasza Gumowskiego i Krzysztofa
Kwiatkowskiego.
Plastyczna oprawę zapewnia nam profesjonalnie wspaniały grafik Lech Tadeusz Karczewski.
Na scenie przez 15 lat działalności Toruńskiej Teatralnej Grupa Efata wystąpili dotychczas : ks.
Daniel Adamowicz (Caritas Diecezji Toruńskiej), Danuta Bańkowska (nauczyciel), Jacek Beszczyński
(artysta, muzyk, animator kultury), Kazimierz Bryndal (Okręgowa Izba Lekarska), Marcin Czyżniewski
(rzecznik UMK, Przewodniczący Rady Miasta Torunia), Anna Grajpel- Dybowska (pedagog Fundacji
Światło), Katarzyna Gucajtis (pedagog Fundacji Światło), Zbigniew Jaskólski (Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji), Lech Tadeusz Karczewski (artysta plastyk) z córką Tosią, Tomasz Lenz (poseł),
WojciechŁopaciński (były Dyrektor Hotel Filmar, podróżnik) wraz z dziećmi Lusią i Wojkiem, Anna

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: ecca-e075-1375

Magalska-Milczarczyk (aktorka Teatru W.Horzycy), Robert Sauron Majewski (Impresariat Muzyczny
Sauron), Hanna Miller (była Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Torunia), Jerzy Muchewicz
(były Dyrektor TV Toruń, emeryt), Elżbieta Olszewska (Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta
Dzieciom,Muzeum Piernika), Piotr Pawłowski (Hagans Logistic Sp.z o.o.), Wiesław Raczkowski
(tenor), Grażyna Rutkowska- Kusa (aktorka Baja Pomorskiego), Radosław Rzeszotek (dziennikarz),
Teresa Stępień- Nowicka (aktorka Teatru W.Horzycy), Małgorzata Stankiewicz (wykładowca UKW,
Koordynator Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem), Elżbieta Szczypińska (szefowa Teatru
Muzycznego „Mała Rewia”), Magdalena Szwechowicz- Lament wraz z synem Julianem, Violetta
Wieczerzak (Stowarzyszenie Dogoterapii PIEŚ), Zbigniew Wyszogrodzki (Prezes Miejskiego Zakładu
Komunikacji), Krystyna Zaleska (była Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego) i Michał Zaleski
(Prezydent Miasta Torunia), Robert Degen (UMK Toruń), Paweł Jankowski ( radio Supeer Nova) wraz
z synem Janem, Sławomir Kraszewski (Radny Miasta Torunia),Grzegorz Walczak (zespół CZAQU)
wraz z dziećmi Natalią i Zbyszkiem, Marek Pijanowski (były dyrektor Dworu Artusa), Jarosław
Felczykowski (aktor Teatru W. Horzycy), Monika Kwilińska (Fundacja Światło), Alicja Bogacka
(artystka, Pracownia Ceramiki CUD), o. Jerzy Chaim (kapelan Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego
Fundacji Światło), Piotr Hoffmann (Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana) wraz z córką
Aleksandrą, Tomasz Kocur (Viceprezes Fundacji Edukacji Społecznej "Kuźnia") wraz z córką
Dominiką i synem Jakubem, oraz Teatr Muzyczny „Mała Rewia”, Chór
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK „Gaudio Affecti” oraz Zespół Katharsis.
Koordynator Toruńskiej Teatralnej Efata – Justyna Jasińska- niezwykle zaangażowana w działalność
Toruńskiej Teatralnej Grupy EFATA i co najważniejsze identyfikuje się z nią w każdym spektaklu. Jest
osobą odpowiedzialną za stronę organizacyjną i administracyjną wszystkich spektakli. Jej zdolności
interpersonalne sprawiają, że stanowi ona doskonałą wizytówkę naszej Toruńskiej Grupy Teatralnej
EFATA zarówno w kontaktach z członkami EFATY, jak i widzami, którzy chętnie goszczą na naszych
spektaklach.
Reżyser:
- Jacek Pietruski- aktor toruńskiego Teatru "Baj Pomorski". Od lat zaangażowany w pracę Toruńskiej
Teatralnej Grupy Efata, dzielący się swoim talentem i doświadczeniem z aktorami- amatorami. Ma
za sobą wyreżyserowanych kilka spektakli. Autor wielu scenariuszy.
Aranżer- Leszek Miliński- toruński muzyk i aranżer. Od 16 lat związany z Fundacją „Światło”. Na co
dzień pracownik Miejskiego Domu Kultury i Szkoły Podstawowej.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zaangażowanie reżysera spektaklu

1 600,00

2.

Zaangażowanie aranżera muzycznego

1 400,00

3.

Rezerwacja sal widowiskowych

3 000,00

4.

Obsługa spektakli

1 400,00

5.

Obsługa graficzna

300,00

6.

Wydruk plakatów i biletów

800,00
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Z innych
źródeł

7.

Nagranie spektaklu audio-video

700,00

8.

Koordynator projektu

700,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9 900,00

7 900,00

2 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
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1. Statut organizacji poświadczony "za zgodność z oryginałem" przez osobę upoważnioną zgodnie z
KRS lub Ewidencją Stowarzyszeń Zwykłych prowadzoną przez właściwy organ. (obligatoryjny papierowo, złożony również elektronicznie)
2. Wypis z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych, jeśli organizacja nie posiada KRS (obligatoryjny papierowo)
3. Wykaz działań promocyjnych. (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. (fakultatywny)
1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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