
Ciconia ciconia
(L., 1758)

Bocian bia∏y
Rzàd: brodzàce, rodzina: bocianowate

Status wyst´powania w Polsce

Gatunek l´gowy. Na wschodzie i pó∏nocnym-wschodzie Êred-
nio liczny, na po∏udniowym-zachodzie nieliczny. Sporadycz-
nie, ale co roku spotyka si´ pojedyncze zimujàce osobniki.

Opis gatunku

Bocian bia∏y jest du˝ym, powszechnie znanym ptakiem.
Wymiary: d∏ugoÊç cia∏a 100–115 cm, rozpi´toÊç skrzyde∏
180–200 cm, d∏ugoÊç dzioba 15–19 cm, masa cia∏a pta-
ka doros∏ego wynosi 2,5–4,4 kg. Ubarwienie jest jednoli-
cie bia∏e, tylko lotki sà czarne. Doros∏e ptaki majà dziób
i nogi czerwone, natomiast u ptaków m∏odych jeszcze
przez pewien czas po opuszczeniu gniazda dziób jest czar-
ny lub ciemnopopielaty, a nogi szare. Brak dymorfizmu
p∏ciowego, ale samce sà nieco wi´ksze i ci´˝sze od samic.
Klekocze dziobem w obecnoÊci partnera.

Mo˝liwoÊç pomy∏ki z innymi
gatunkami

Istniejà niewielkie mo˝liwoÊci pomylenia z gatunkami o po-
dobnej sylwetce: bocianem czarnym Ciconia nigra (A030),
czaplà siwà Ardea cinerea (A028), czaplà bia∏à Egretta alba
(A027) czy ˝urawiem Grus grus (A127). Od najbardziej po-
dobnego bociana czarnego, bocian bia∏y ró˝ni si´ bia∏à szyjà,
tu∏owiem i przednià cz´Êcià roz∏o˝onych skrzyde∏. W upierze-
niu czapli siwej i ˝urawia nie ma bia∏ych elementów, natomiast
upierzenie czapli bia∏ej jest jednolicie bia∏e. Trzy ostatnie ga-
tunki majà inne wymiary cia∏a, innà sylwetk´ w locie i wyst´-
pujà w innych siedliskach. Bocian czarny gnieêdzi si´ na ziemi
w lasach, a ˝eruje najcz´Êciej na ciekach i zbiornikach wod-
nych, zwykle unika terenów otwartych. Czaple tak˝e poszuku-
jà pokarmu w p∏ytkich wodach, ale podstawowym sposobem
ich ̋ erowania jest czatowanie na ofiary. ̊ urawie sà wi´ksze od
bociana bia∏ego, majà wyraênie d∏u˝szà szyj´ i krótszy dziób,
gnie˝d˝à si´ na ziemi w lasach i choç ˝erujà równie˝ w krajo-
brazie rolniczym, cechuje je wi´ksza p∏ochliwoÊç.

Biologia

Tryb ˝ycia
Bocian prowadzi dzienny tryb ˝ycia. Terytorializm ograni-
czony jest do gniazda, o które toczone bywajà walki, koƒ-
czàce si´ niekiedy poranieniem, a nawet Êmiercià ptaka.
Co najmniej od XVI w. bocian w Polsce gnieêdzi si´ w ob-
r´bie lub sàsiedztwie osad ludzkich, do wyjàtków nale˝à

gniazda po∏o˝one z dala od ludzi. Gniazduje zwykle po-
jedynczo, chocia˝ w rejonach obfitujàcych w pokarm do-
chodzi do skupiskowego gniazdowania i tworzenia tzw.
kolonii bocianich.

L´gi
Bociany najcz´Êciej przyst´pujà do l´gów po raz pierwszy
w 4. lub 5. roku ˝ycia, choç znane sà przypadki nawet dwu-
letnich ptaków, które przyst´powa∏y do l´gów. Gniazda daw-
niej budowane by∏y zasadniczo na drzewach i budynkach,
w ostatnich latach masowo budowane sà na s∏upach linii
energetycznych. W 1995 r. najliczniejsze by∏y gniazda na s∏u-
pach – 37%, na budynkach by∏o ich 32%, a na drzewach tyl-
ko 26%. Gniazda sà wykorzystywane przez wiele lat i ka˝de-
go roku dobudowywane, a masa starych gniazd przekracza
ton´. Znane sà w Polsce gniazda o udokumentowanej ponad
100-letniej historii. Przylot na l´gowiska trwa od po∏owy mar-
ca do po∏owy maja, z tym ̋ e zdecydowana wi´kszoÊç ptaków
zajmuje gniazda przed 10 kwietnia. Data przylotu pary
istotnie wp∏ywa na wielkoÊç l´gu i sukces l´gowy. Bociany ko-
pulujà tylko na gnieêdzie, co w przypadku innych gatunków
ptaków jest raczej rzadkoÊcià. Wyprowadzany jest jeden l´g
w sezonie. Pe∏ne zniesienie zawiera najcz´Êciej 3–4 jaja,
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a wyjàtkowo nawet 6 jaj. Wysiadywanie trwa 33–34 dni,
a klucie si´ pierwszych m∏odych nast´puje w 2. po∏owie ma-
ja. M∏ode karmione sà przez oboje rodziców i opuszczajà
gniazdo po 60–65 dniach. Nast´puje to, w zale˝noÊci od
momentu przystàpienia do l´gu, od koƒca pierwszej dekady
lipca, a˝ do po∏owy wrzeÊnia. Po opuszczeniu gniazda m∏o-
de przez krótki czas nocujà na gnieêdzie i w tym okresie kar-
mione sà jeszcze przez rodziców.
Ârednie zag´szczenie bocianów w Polsce w 1995 r. wynosi∏o
13 p./100 km2. Dla niektórych gmin w pó∏nocno-wschodniej
i wschodniej cz´Êci kraju wartoÊç ta przekracza∏a 50 p./100
km2, a na Polanie Bia∏owieskiej a˝ 170 p./100 km2.

W´drówki
Bociany podczas w´drówki stosujà bierny lot, wykorzystujà
pràdy wst´pujàce. Po zaniku korzystnych warunków do lotu
ptaki làdujà i niekiedy nocujà w przypadkowych miejscach.
Wi´kszoÊç ptaków opuszcza tereny l´gowe w ostatniej de-
kadzie sierpnia, ale niektóre ptaki, nieobarczone ju˝ obo-
wiàzkami rodzicielskimi, odlatujà przed 15 sierpnia. Ostat-
nie w´drujàce grupy mo˝na obserwowaç jeszcze we wrze-
Êniu. M∏ode ptaki odlatujà przed doros∏ymi i znikajà z l´-
gowisk stopniowo i bez gromadzenia si´ w wi´ksze grupy.
Ptaki doros∏e przez pewien czas zbierajà si´ na ∏àkach lub
w dolinach rzek i przebywajà wspólnie, ˝erujàc, odpoczy-
wajàc i krà˝àc w powietrzu. Sà to tzw. sejmiki bocianie,
których szczególnie wiele obserwuje si´ w po∏udniowo-
-wschodniej cz´Êci kraju.
Ptaki z Polski lecà do Afryki wzd∏u˝ ∏uku Karpat, przez
cieÊnin´ Bosfor, Turcj´, Syri´, Izrael w dolin´ Nilu i docie-
rajà do Êrodkowej i po∏udniowej Afryki. Tak wi´c maksy-
malna d∏ugoÊç trasy mo˝e przekroczyç 10 000 km. Prze-
lot przez P∏w. Ba∏kaƒski trwa od po∏owy sierpnia do koƒca
pierwszej dekady wrzeÊnia, a na zimowiska afrykaƒskie
ptaki docierajà ju˝ pod koniec wrzeÊnia. W´drówk´ po-
wrotnà bociany rozpoczynajà w ostatnich dniach lutego.
Przelot nad pustynnymi obszarami Bliskiego Wschodu jest
wyczerpujàcy i ka˝dego roku ginie tam znaczny odsetek
ptaków, zw∏aszcza m∏odych. Warunki w´drówki ulegajà sta-
∏emu pogorszeniu. W zwiàzku z poszerzaniem si´ obszarów
pustynnych zanika wiele tradycyjnych miejsc odpoczynku.

Zimowanie
Cz´Êç ptaków zimuje w rejonie wielkich jezior afrykaƒ-
skich, na po∏udnie od granicy Sahelu, w górnej cz´Êci do-
rzecza Konga, a cz´Êç kontynuuje w´drówk´ na po∏udnie
i dociera w dorzecza Zambezi i Limpopo a nawet do Re-
publiki Po∏udniowej Afryki. Ptaki m∏odociane pozostajà
w Afryce przez nast´pny rok i na obszary l´gowisk przyla-
tujà ponownie w trzecim roku ˝ycia.
Zimujàce w Afryce bociany obserwowane sà w bardzo ró˝-
nych Êrodowiskach, od bogatych wegetacyjnie rejonów po-
∏udniowej Afryki, a˝ po piaskowe wydmy w po∏udniowej
cz´Êci Sahary. Przewa˝ajàca cz´Êç ptaków przebywa w ba-
giennych rejonach tropikalnej Afryki i na sawannach poro-

s∏ych niskà trawà. Zgrupowania ptaków tworzà si´ w zale˝-
noÊci od obfitoÊci zasobów pokarmowych. W niektórych
rejonach obserwowano zgrupowania bocianów oceniane
na 100 000 ptaków/25 km2.

Pokarm
Bocian jest ma∏o wyspecjalizowanym drapie˝nikiem. Jego
pokarm stanowià wy∏àcznie zwierz´ta, nale˝àce do ró˝-
nych grup systematycznych, od pijawek i d˝d˝ownic po
drobne ssaki. WielkoÊç ofiar jest ró˝na, od 5-mm owadów,
przez d∏ugie w´˝e, a˝ do m∏odych szczurów czy kretów.
Sk∏ad pokarmu bociana zmienia si´ w zale˝noÊci od rejo-
nu, pory i panujàcych warunków, w tym pogody. W okre-
sie l´gowym podstawowe znaczenie majà bezkr´gowce,
drobne ssaki, p∏azy i niekiedy ryby, zaÊ zasadniczym po-
karmem podczas zimowania by∏a do niedawna szaraƒcza
w´drowna, obecnie inne owady (patrz wy˝ej).
Ptaki ˝erujà najcz´Êciej przeszukujàc teren, ale potrafià ko-
rzystaç z ∏atwo dost´pnego pokarmu podczas prac rolnych
lub po˝arów sawanny.

Wyst´powanie

Siedlisko
Bocian bia∏y gniazduje w obr´bie zabudowaƒ lub w ich sà-
siedztwie, natomiast ˝erowiska stanowià tereny po∏o˝one
poza osadami ludzkimi. ˚erowiska mo˝na podzieliç na
pi´ç podstawowych kategorii: ∏àki, pastwiska, wody p∏ynà-
ce lub stojàce oraz pola orne. ¸àki i pastwiska sà podsta-
wowymi ˝erowiskami bociana od wczesnej wiosny, a˝ do
odlotu. Zbiorniki wodne majà mniejsze znaczenie, a wody
p∏ynàce sà wykorzystywane zw∏aszcza w rejonach wy˝yn-
nych. Pola, w czasie prac polowych, stanowià krótkotrwa-
∏e, atrakcyjne ˝erowiska. Podstawowym siedliskiem na zi-
mowiskach sà afrykaƒskie sawanny.

Siedliska z za∏àcznika I Dyrektywy
Siedliskowej, które mogà byç istotne
dla gatunku
3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne

ze zbiorowiskami z Nymphaeion, Potamion
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
6410 Zmiennowilgotne ∏àki trz´Êlicowe (Molinion)
6510 Ni˝owe i górskie Êwie˝e ∏àki u˝ytkowane ekstensyw-

nie (Arrhenatherion elatioris)
7140 Torfowiska przejÊciowe i trz´sawiska (przewa˝nie

z roÊlinnoÊcià z Scheuchzerio-Caricetea)

Rozmieszczenie geograficzne
Wyró˝niono 2 podgatunki bociana bia∏ego. Podgatunek
nominatywny C. c. ciconia zasiedla Europ´, gdzie w cz´-
Êci zachodniej ma rozmieszczenie plamowe, w cz´Êci
Êrodkowej zasi´g jest zwarty i wykazuje ekspansj´ w kie-
runku wschodnim. Zasiedla te˝ Azj´ Mniejszà oraz pó∏-
nocne i pó∏nocno-zachodnie wybrze˝a Afryki. Ptaki te zi-
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mujà w Afryce na po∏udnie od Sahary. Europejskie bocia-
ny dzielà si´ na populacj´ zachodnià w´drujàcà do Afry-
ki nad Gibraltarem i wzd∏u˝ wybrze˝a Atlantyku oraz po-
pulacj´ wschodnià w´drujàca nad Bosforem. Inny podga-
tunek bociana bia∏ego gniazduje w Uzbekistanie, Kazach-
stanie i Tad˝ykistanie, a zimuje na Pó∏wyspie Indyjskim.

Rozmieszczenie w Polsce
Bocian bia∏y zasiedla praktycznie ca∏à Polsk´, z wyjàtkiem
pasm górskich i wi´kszych, zwartych kompleksów leÊnych,
jak Puszcze Notecka, Bia∏owieska i Augustowska oraz Bo-
ry Tucholskie i Bory DolnoÊlàskie, choç i w obr´bie tych du-
˝ych lasów zak∏ada gniazda nawet w pojedynczych gospo-
darstwach, je˝eli tylko w pobli˝u sà wi´ksze ∏àki. Rozmiesz-
czenie gniazd bocianich jest jednak nierównomierne. Wi-
doczny jest gradient zag´szczenia, wzrastajàcy od po∏u-
dniowego zachodu ku pó∏nocnemu wschodowi, a wyraênà
granic´ stanowi dolina Wis∏y. Oprócz tego koncentracje
gniazd uwidaczniajà si´ w dolinach niektórych rzek, np.
Biebrzy, Bugu, Bzury, Narwi, Noteci, Pas∏´ki, Sanu, Warty,
górnej i Êrodkowej Wis∏y, a w mniejszym stopniu Odry. Od
oko∏o 100 lat trwa ekspansja bociana na tereny górskie,
w Karpatach i Sudetach. Jeszcze w 1876 r. gatunek ten za-
siedla∏ tereny wy∏àcznie poni˝ej 300 m n.p.m., a obecnie
gniazduje nawet powy˝ej 800 m n.p.m.

Status ochronny

Ochrona gatunkowa w Polsce: gatunek obj´ty ochronà Êci-
s∏à, wymagajàcy ochrony czynnej (Dz U z 2004 r. Nr 220,
poz. 2237)
Status zagro˝enia w Europie: V gatunek nara˝ony na wy-
gini´cie
BirdLife International: SPEC 2
Dyrektywa Ptasia: Art. 4.1, za∏àcznik I
Konwencja Berneƒska: za∏àcznik II
Konwencja Boƒska: za∏àcznik II
Porozumienie AEWA

Wyst´powanie gatunku
na obszarach chronionych

Wykorzystywanie przez bociana dwóch ró˝nych Êrodowisk
– osad ludzkich i terenów otwartych powoduje, ˝e tylko
nieliczne pary gniazdujà na obszarach chronionych, np.
w rez. Stawy Milickie. Cz´Êciej ochronie podlegajà ˝erowi-
ska, np. Biebrzaƒski PN i Narwiaƒski PN zabezpieczajà ˝e-
rowiska ponad 1000 par. Znaczenie majà tak˝e niektóre
parki krajobrazowe, zw∏aszcza obejmujàce fragmenty do-
lin rzecznych, np. PK Doliny Dolnej Wis∏y, Krzesiƒski PK, PK
UjÊcia Warty, Nadbu˝aƒski PK, ¸om˝yƒski PK, PK Podlaski
Prze∏om Bugu, Nadwieprzaƒski PK, Che∏mski PK lub frag-
menty krajobrazu polodowcowego, np. Mazurski PK, PK
Pojezierza ¸´czyƒskiego, Poleski PK, Sobiborski PK, jak
równie˝ obszary z du˝ym udzia∏em stawów rybnych, np.

Przemkowski PK i PK Doliny Baryczy. W parkach tych gniaz-
duje niekiedy nawet ponad 500 par bocianów. W rejonach
o najwy˝szym zag´szczeniu populacji bociana, np. wzd∏u˝
granicy z Obwodem Kaliningradzkim w Rosji, brak tere-
nów podlegajàcych ochronie prawnej.

Rozwój i stan populacji

Bocian bia∏y jest gatunkiem, który co 10 lat poddawany
jest globalnym ocenom liczebnoÊci. Populacj´ Êwiatowà
w roku 1974 oceniono na 117 000 p. l´gowych, w roku
1984 na 135 000 p., a w latach 1994/1995 na 166 000 p.
Najliczniej bocian bia∏y zamieszkuje Polsk´ (patrz ni˝ej),
Turcj´ (15 000–35 000 p.), Ukrain´ (12 000–18 000 p.
w koƒcu lat 80.), Hiszpani´ (18 000 p. w 1994), Litw´
(12 500–13 000 p. w latach 1996–1998) i Bia∏oruÊ
(10 500–13 000 p. w latach 1988–1998). Wydaje si´, ˝e
gatunek ten nie jest globalnie zagro˝ony. W niektórych
cz´Êciach area∏u obserwuje si´ znaczny spadek liczebno-
Êci, a w innych cz´Êciach jej wzrost i ekspansj´ terytorialnà.
LiczebnoÊç bocianów w Polsce oceniana w latach 1974,
1984 i 1994 wynosi∏a odpowiednio 32 220 p., 30 500 p.
i 40 900 p. W Polsce gnieêdzi si´ ok. 25% Êwiatowej po-
pulacji bociana bia∏ego.
Bocian bia∏y gnieêdzi si´ w wi´kszoÊci na obszarach zabu-
dowanych i w rozproszeniu, wyjàtkowo w koncentracjach
zwanych koloniami bocianimi, nie tworzy jednak skupieƒ l´-
gowych dochodzàcych/przekraczajàcych wartoÊç 1% krajo-
wej populacji l´gowej. Jedynie na terenie OSO „Warmiƒskie
Bociany” wyst´puje 650–700 p. bociana bia∏ego, co stano-
wi niemal 2% krajowej populacji l´gowej gatunku. Poza tym
ocenia si´, ˝e w dolinie Biebrzy gniazduje ponad 1% popu-
lacji krajowej i w ostoi ptaków Dolina Ârodkowego Bugu ˝e-
ruje te˝ nieco ponad 1% populacji krajowej. W Polsce mo˝-
na wskazaç szereg miejscowoÊci, w których wyst´pujà wi´k-
sze koncentracje l´gowych ptaków, zwane wr´cz koloniami
bociana bia∏ego. Najwi´cej takich wsi znajduje si´ w woj.
warmiƒsko-mazurskim i le˝à w granicach OSO Warmiƒskie
Bociany. W kolejnoÊci z zachodu na wschód sà to nast´pu-
jàce wsie: Pogrodzie (21 p. w 1994), Klejnowo (24 p.
w 1994), Osiek (22 p. w 1994), P´ciszewo (29 p. w 1994),
M∏ynowo (23 p. w 1994), ˚ywkowo (36 p. w 2001, Lejdy
(31 p. w 1994), Szczurkowo (36 p. w 20001), Lwowiec
(47 p. w 2004), Duje (ok. 44 p. w 2004) i Bobrowo (27 p.
w latach 1994–1996 i 2004). Siedem ostatnich wsi znajdu-
je si´ w granicach OSO Warmiƒskie Bociany. W innych cz´-
Êciach kraju podobne wsie z du˝à liczbà gniazd wyst´pujà
znacznie rzadziej. Np. na Pomorzu znana jest wieÊ Ceceno-
wo (w otulinie S∏owiƒskiego PN) skupiajàca 20 p. w 1993.
Na Nizinie Pó∏nocnopodlaskiej znane sà 4 miejscowoÊci ze
znacznymi skupieniami gniazd bociana bia∏ego. Sà to: Mo-
∏oczki (37 p. w 1995), Zawyki (26 p. w 1995), Bia∏owie˝a
(21 p. w 1995) i Sura˝ (20 p. w 1995). Na Ziemi Lubuskiej
najwi´ksza kolonia bociania znajduje si´ we wsi K∏opot na
po∏udniowo-zachodnim skraju województwa lubuskiego 
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(32 p. na poczàtku lat 80, 27 p. pod koniec lat 80.). Na Lu-
belszczyênie najwi´ksza kolonia bocianów znana jest z So-
snowicy (26 gniazd w 1994), a na Ziemi Przemyskiej ze wsi
Stubno, le˝àcej w dolinie Sanu (25 p. w 1995).

Zagro˝enia

Do najwa˝niejszych zagro˝eƒ gatunku w Polsce nale˝à:
• kurczenie si´ area∏u ˝erowisk i spadek liczebnoÊci po-

tencjalnych ofiar na skutek regulacji rzek, zagospodaro-
wania dolin rzecznych innego ni˝ w formie u˝ytków zie-
lonych, melioracji oraz intensyfikacji rolnictwa;

• kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi; docho-
dzi do nich najcz´Êciej w sàsiedztwie gniazda lub w miej-
scach, gdzie ptaki odpoczywajà na s∏upach lub na
tranzystorach;

• ÊmiertelnoÊç pisklàt zaplàtanych w przynoszone do
gniazd sznurki z tworzywa sztucznego, u˝ywane w rol-
nictwie. Liczba takich przypadków stale wzrasta i dotyczy
równie˝ innych gatunków ptaków;

• utrata miejsc gniazdowych w wyniku przebudowy dachów,
likwidowania platform gniazdowych na s∏upach itp.

Propozycje odnoÊnie do zarzàdzania

Utrzymanie w Polsce obecnego stanu populacji bociana
bia∏ego wymaga zarówno dzia∏aƒ bezpoÊrednich, jak i po-
Êrednich. Pierwsze z nich to ochrona gniazd oraz minima-
lizacja najcz´stszych przyczyn Êmierci, natomiast drugie
dotyczà ochrony siedlisk.
W celu ochrony gniazd nale˝y:
• kontynuowaç konstruowanie platform gniazdowych na

s∏upach napowietrznych linii energetycznych;
• izolowaç przewody elektryczne na niewielkich odcinkach

przy s∏upach energetycznych;
• wyeliminowaç s∏upy energetyczne wyposa˝one w izola-

tory stojàce lub zaopatrzyç te s∏upy w dodatkowà pó∏k´,
tak by ptaki nie mog∏y mieç kontaktu z izolatorami lub
przewodami;

• zastàpiç sznurki plastikowe stosowane w praktykach rol-
niczych sznurkami wykonanymi z innego materia∏u,
podlegajàcego biodegradacji;

• wprowadziç cz´Êciowà refundacj´ wydatków na cele re-
montowe, które ponoszà w∏aÊciciele budynków, na któ-
rych znajdujà si´ gniazda.

W celu ochrony ˝erowisk nale˝y:
• rozpoznaç miejscowe warunki ˝erowania, przy czym

trzeba rozró˝niaç tereny po∏o˝one w dolinach rzecznych
od terenów w pozadolinnym krajobrazie rolniczym;

• w przypadku dolin rzecznych utrzymaç mo˝liwie natu-
ralny system ekologiczny doliny (∏àki na mi´dzywalu,
starorzecza itp.);

• w przypadku pozadolinnego krajobrazu rolniczego
ograniczyç melioracje do obszarów ornych, natomiast
unikaç osuszania i likwidacji trwa∏ych u˝ytków zielonych;

• zaniechaç zalesiania podmok∏ych i wilgotnych terenów
otwartych oraz ∏àk na obszarach o najwy˝szych zag´-
szczeniach

Od roku 1994 Polskie Towarzystwo Przyjació∏ Przyrody
„pro Natura” realizuje w naszym kraju „Program ochrony
bociana bia∏ego i jego siedlisk”, w którym bocian trakto-
wany jest jako gatunek tarczowy. Program ten, realizowa-
ny przy wsparciu Fundacji Eko-Fundusz, zyska∏ wysokà
ocen´ krajowà oraz mi´dzynarodowà. Do Programu do∏à-
czy∏y inne organizacje pozarzàdowe, a tak˝e nawiàzano
dobrà wspó∏prac´ z wieloma organami samorzàdowymi
i Zak∏adami Energetycznymi.

Propozycje badaƒ

Nale˝y zbadaç:
• wielkoÊç obszaru penetrowanego przez par´ w ró˝nych

warunkach siedliskowych;
• wybiórczoÊç siedliskowà.

Monitoring

• coroczne liczenie ptaków l´gowych i ocena sukcesu
l´gowego na losowych powierzchniach rz´du
100–1000 km2;

• ocena liczebnoÊci populacji l´gowej w kluczowych osto-
jach gatunku na terenie kraju co 3 lata. Metodyka do
ustalenia.
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