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Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkół artystycznych 

 

1. Świadectwa szkolne promocyjne szkół artystycznych 

Symbol 

 
Przeznaczenie 

 

Format 

Cena 

netto 

Ilość  

zamawiana 

ART/1 
dla uczniów klas: 

- I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 
A3 0,66  

ART/3 

dla uczniów klas: 

-IV,V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie 

uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych 

A3 0,66  

ART/3/w 

Dla uczniów klas; 

-IV,V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

-z wyróżnieniem 

A3 0.66  

ART/3a 
dla uczniów klasy: 

- VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. 
A3 0,66  

ART/3a/w 

 
Jak wyżej z wyróżnieniem A3 0,66  

ART/4 

 

Dla uczniów klas: 

-I  i III-V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

-I – IV  i  VI – VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej 

A3 0,66  

ART/4/w 

 
Jak wyżej z wyróżnieniem A3 0,66  

ART/5 Dla uczniów klas – I -IV liceum sztuk plastycznych  A3 0,66  

ART/5/w Jak wyżej z wyróżnieniem A3 0,66  

ART/6 

Dla uczniów klas ; 

-II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

-V ogólnokształcącej szkoły baletowej 

-którzy uzyskali pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

A3 0,66  

     ART/6/w Jak wyżej z wyróżnieniem  A3 0,66  

     ART/6a 

Dla uczniów klas; 

- II ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

- V ogólnokształcącej szkoły baletowej 

 którzy nie uzyskali pozytywnych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć 

A3 0,66  

    ART/7 

Dla uczniów klas; 

- I-V szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu 

kształcenia 

- I-III szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu 

kształcenia 

- I-V szkoły muzycznej II stopnia 

- I-VIII szkoły sztuki tańca 

A4 0,40  

    ART/7/w Jak wyżej z wyróżnieniem A4 0,40  
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2. GILOSZE świadectw szkolnych promocyjnych szkół artystycznych 

       Format A4 gilosz świadectw szkolnych promocyjnych szkół artystycznych 0,35  

       Format A4/w 
gilosz świadectw szkolnych promocyjnych szkół artystycznych z 

wyróżnieniem 
0,35  

       Format A3 gilosz świadectw szkolnych promocyjnych szkół artystycznych 0,60  

       Format A3/w 
gilosz świadectw szkolnych promocyjnych szkół artystycznych z 

wyróżnieniem 
0,60  

 

3. Świadectwa ukończenia szkół artystycznych oraz klas programowo  

najwyższych dla szkól artystycznych dla uczniów, którzy nie ukończyli tych 

szkół  

ART/20 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia  A3 0,66  

ART/20/w jak wyżej z wyróżnieniem  A3 0,66  

ART/20a 

 Dla uczniów klasy programowo najwyższej; 

-ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

-którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej ale uzyskali 

pozytywne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących 

A3 0,66  

ART/20b 

Dla uczniów klasy programowo najwyższej; 

-ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

-którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej i nie uzyskali 

pozytywnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących 

A3 0,66  

Art/21 

Dla uczniów klasy programowo najwyższej; 

- ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

- ogólnokształcącej szkoły baletowej 

-którzy nie ukończyli szkoły ale uzyskali pozytywne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących 

A3 0,66  

ART/22 

Dla uczniów klasy programowo najwyższej liceum sztuk 

plastycznych, którzy nie ukończyli szkoły ale uzyskali pozytywne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ogólnokształcących 

A3 0,66  

ART/25 

dla uczniów klasy programowo najwyższej;  

- ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

- ogólnokształcącej szkoły baletowej 

którzy nie ukończyli szkoły artystycznej  i nie uzyskali 

pozytywnych ocen końcowych oceń klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących 

A3 0,66  

ART/26 

 Dla uczniów  klasy programowo najwyższej liceum sztuk 

plastycznych, którzy nie ukończyli szkoły artystycznej  i nie 

uzyskali pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących 

A3 0,66  

ART/29 Dla uczniów szkoły muzycznej I stopnia A4 0,40  

ART/29/w Jak wyżej z wyróżnieniem A4 0,40  

ART/32 
Dla uczniów klasy programowo najwyższej szkoły muzycznej I 

stopnia ,którzy nie ukończyli szkoły artystycznej 
A4 0,40  

ART/33 Dla uczniów klasy programowo najwyższej; A4 0,40  
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-szkoły muzycznej II stopnia 

-szkoły sztuki tańca 

-którzy nie ukończyli klasy programowo najwyższej 

 

 4. GILOSZE świadectw ukończenia szkół artystycznych 

Format A4 gilosz świadectw ukończenia szkół artystycznych 0,35  

Format A4/w gilosz świadectw ukończenia szkół artystycznych z wyróżnieniem 0,35  

Format A3 gilosz świadectw ukończenia szkół artystycznych 0,60  

Format A3/w gilosz świadectw ukończenia szkół artystycznych z wyróżnieniem 0,60  

 

5. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych 

ART/40  dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st. A3 0,66  

ART/40-w   jak wyżej z wyróżnieniem  A3 0,66  

ART/41  dla uczniów szkoły  muzycznej II st. A3 0,66  

ART/41-w  jak wyżej z wyróżnieniem A3 0,66  

ART/42  dla uczniów liceum sztuk plastycznych                    A3 0,66  

ART/42/w  jak wyżej w wyróżnieniem A3 0,66  

ART/43  dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej A3 0,66  

ART/43/w  jak wyżej z wyróżnieniem  A3 0,66  

ART/44  dla uczniów szkoły sztuki tańca A3 0,66  

ART/44/w  jak wyżej z wyróżnieniem A3 0,66  

ART/45  dla uczniów szkoły sztuki cyrkowej A4 0,40  

ART/45/w  jak wyżej z wyróżnieniem A4 0,40  

ART/46   dla uczniów szkoły policealnej  A4 0,40  

 

5a. Dyplomy ukończenia szkół artystycznych w trybie eksternistycznym 

ART/50 Dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę muzyczną II 

stopnia 

A3 0,66  

ART/51 Dla osób kończących liceum sztuk plastycznych A3 0,66  

ART/52 Dla osób kończących ogólnokształcącą szkołę baletową A3 0,66  

ART/53 Dla osób kończących szkołę muzyczną II stopnia A4 0,40  

ART/54 Dla osób kończących szkołę sztuki tańca A4 0,40  

ART/55 Dla osób kończących szkołę sztuki cyrkowej A4 0,40  

ART/56 Dla osób kończących szkołę policealną  A4 0,40  

 

6. GILOSZE dyplomów ukończenia szkół artystycznych 

Format A4 gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej 0,35  

Format A4/w gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem 0,35  

Format A3 gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej 0,60  

Format A3/w gilosz dyplomu ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem 0,60  
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7. Protokoły egzaminów przeprowadzanych w szkołach artystycznych 

 

ART/70 

 

indywidualny protokół egzaminu promocyjnego i końcowego dla  

uczniów; 

      -     ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia 

 szkoły muzycznej I stopnia 

 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

 szkoły muzycznej II stopnia 

 ogólnokształcącej szkoły baletowej 

 szkoły sztuki tańca 

A4 1,50  

 

ART/70a 

 

Indywidualny protokół egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego 

dla wszystkich typów szkół 
A4 0,50  

 

ART/71 

 

Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów; 

 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

 szkoły muzycznej II stopnia 

w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa, 

wokalistyka, wokalistyka jazzowa 

 

A3 0,77  

 

ART/72 

 

Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów; 

 ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

 szkoły muzycznej II stopnia 

              w specjalności lutnictwo 

       -     liceum sztuk plastycznych 

A3 0,77  

 

ART/73 

 

Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów; 

-ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

-szkoły muzycznej II stopnia 

 w specjalności rytmika 

A3 0,77  

 

ART/74 

 

Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów; 

-ogólnokształcącej szkoły baletowej 

-szkoły sztuki tańca 

A3 0,90  
 

ART/75 Indywidualny protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów; 

-szkoły policealnej 

A3 0,77  

ART/77 Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych dla 

wszystkich typów szkół 

A3 0,90  

 

8. Arkusze ocen w szkołach artystycznych 

ART/80  dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia A4/12str. 2,40  

ART/81 
 dla uczniów: 

 - ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 
A4/8str. 2,40  

ART/82 

 
  dla uczniów liceum sztuk plastycznych   A4/8str. 2,00  

ART/83 

 
 dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej A4/12str. 2,00  

ART/84 

 

 dla uczniów 

  - szkoły muzycznej I st. 

  - szkoły sztuki tańca 

A4/16str. 1,50  

ART/85 

 
dla uczniów szkoły muzycznej II st. A4/8str. 1,50  

ART/86 dla uczniów szkoły policealnej A4/8str. 1,50  
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9a. Poświadczenia 

ART/60 

Poświadczenie spełniania w zakresie obowiązkowych zajęć 

ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie 

uzyskania promocji  z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z 

wyróżnieniem-dla uczniów szkoły realizującej kształcenie ogólne 

A4 0,55  

 

9b. Zaświadczenia 

 

Zaświadczenie 

ART/110 

Zaświadczenie o braku możliwości wystawienia duplikatu świadectwa 

lub dyplomu lub poświadczenia-dla uczniów wszystkich typów szkół 
A4 0,55  

 

9c. Duplikaty 

Duplikat  

ART/120 
Poddruk do duplikatu A4 0,55  

 Rejestr wydanych duplikatów A4/96 11,30  

 

10. Indeksy w szkołach artystycznych 

ART/90 

dla uczniów:  - szkoły muzycznej II stopnia 

                       - szkoły sztuki tańca a także dla osób kończących szkoły 

artystyczne na podstawie egzaminów eksternistycznych. 

7,00  

ART/91 

 

dla uczniów artystycznej szkoły policealnej                                                                               

a także dla osób kończących te szkoły na podstawie egzaminów 

eksternistycznych 

7,00  

    

11. Legitymacje w szkołach artystycznych 

ART/100 

dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych oprócz 

uczniów szkoły policealnej z   wyjątkiem uczniów 

niepełnosprawnych 

A7 

0,28  

ART/101/n 
dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół 

artystycznych oprócz uczniów szkoły policealnej 

A7 
0,50  

ART/102 Dla uczniów szkoły policealnej z wyjątkiem uczniów 

niepełnosprawnych 

A7 0,28  

ART/103/n Dla uczniów niepełnosprawnych szkoły policealnej A7 0,50  

 

12. Dzienniki  w szkołach artystycznych 

ART-II/284/2  dziennik zajęć 1/zajęcia indywidualne 17 kart ucznia A4 12,20  

ART-II/285/2  dziennik zajęć 2/zajęcia indywidualne 12 kart ucznia A4 11,20  

ART-II/286/2  dziennik zajęć 3/zajęcia zbiorowe  A4 9,20  

ART-II/287/2  zeszyt przedmiotowy  A5 5,40  
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WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW POTWIERDZAJĄCYCH ZREALIZOWANIE PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA DOTYCHCZASOWEGO TRZYLETNIEGO 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I DYPLOMÓW UKOŃCZENIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ DLA 

UCZNIÓW REALIZUJACYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE DOTYCHCZASOWEGO 

TRZYLETNIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie format Cena  Zam. 

1. Świadectwa szkół artystycznych potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego 

1.1   Świadectwa klas programowo najwyższych szkół artystycznych dla uczniów, którzy nie ukończyli 
tych szkół artystycznych 

27a ART/21a 

dla uczniów klasy programowo najwyższej: 
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,  

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej 

- realizujących podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, którzy nie ukończyli szkoły 
artystycznej, ale uzyskali pozytywne końcowe oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ogólnokształcących 

A3 0,66 

 

33a ART/25a 

dla uczniów klasy programowo najwyższej: 
1) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia 

2) ogólnokształcącej szkoły baletowej 

- realizujących podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, którzy nie ukończyli szkoły 
artystycznej i nie uzyskali pozytywnych końcowych ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ogólnokształcących 

A3 0,66 

 

2. Dyplomy szkół artystycznych 

2.1  Dyplomy ukończenia szkół artystycznych 

48a ART/40a 

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, którzy zrealizowali podstawę programową 
kształcenia ogólnego dla dotychczasowej sześcioletniej 
szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego 

A3 0,66 
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Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie format Cena  Zam. 

49a ART/40a/w jw. z wyróżnieniem A3 0,66 
 

54a ART/43a 

dla uczniów ogólnokształcącej szkoły baletowej, którzy 
zrealizowali podstawę programową kształcenia 
ogólnego dla dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej, dotychczasowego gimnazjum i 
dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego 

A3 0,66 

 

55a ART/43a/w jw. z wyróżnieniem A3 0,66 
 

 

WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH PROMOCYJNYCH, ŚWIADECTW 

SZKOLNYCH KLAS PROGRAMOWO NAJWYŻSZYCH WYDAWANYCH UCZNIOM, 

KTÓRZY NIE UKOŃCZYLI SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, DYPLOMÓW UKOŃCZENIA 

SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ, PROTOKOŁÓW EGZAMINÓW I ARKUSZY OCEN DLA 

UCZNIÓW DOTYCHCZASOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH I 

DOTYCHCZASOWEGO LICEUM PLASTYCZNEGO 

Numer 

wzoru 
Symbol Przeznaczenie 

format cena Zam. 

1. Świadectwa szkół artystycznych 

1.1  Świadectwa promocyjne szkół artystycznych 

12a ART/5a 

dla uczniów: 

1) klas IV i V dotychczasowej 

ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 

2) klas I-III dotychczasowego liceum 

plastycznego 

A3 0,66  

13a ART/5a/w jw. z wyróżnieniem A3 0,66  

1.2  Świadectwa klas programowo najwyższych szkół artystycznych dla uczniów, którzy 

nie ukończyli tych szkół artystycznych 

28a ART/22a 

dla uczniów klasy programowo najwyższej: 

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 

sztuk pięknych 

2) dotychczasowego liceum plastycznego 

- którzy nie ukończyli szkoły artystycznej, ale 

uzyskali pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących 

A3 0,66  
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Numer 

wzoru 
Symbol Przeznaczenie 

format cena Zam. 

34a ART/26a 

dla uczniów klasy programowo najwyższej: 

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 

sztuk pięknych 

2) dotychczasowego liceum plastycznego 

- którzy nie ukończyli szkoły artystycznej i nie 

uzyskali pozytywnych końcowych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ogólnokształcących 

A3 0,66  

2. Dyplomy szkół artystycznych 

2.1  Dyplomy ukończenia szkół artystycznych 

52a ART/42a 
dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych 
A3 0,66  

52b ART/42b 
dla uczniów dotychczasowego liceum 

plastycznego 
A3 0,66  

53a ART/42a/w 
dla uczniów dotychczasowej ogólnokształcącej 

szkoły sztuk pięknych – z wyróżnieniem 
A3 0,66  

53b ART/42b/w 
dla uczniów dotychczasowego liceum 

plastycznego – z wyróżnieniem 
A3 0,66  

 2.2 Dyplomy ukończenia szkół artystycznych na podstawie egzaminów  eksternistycznych 

62a ART/51a 
dla osób kończących dotychczasową 

ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych 
A3 0,66  

62b ART/51b 
dla osób kończących dotychczasowe liceum 

plastyczne 
A3 0,66  

3.  Protokoły egzaminów 

71a ART/72a 

w latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022 

protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów 

dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk 

pięknych 

A3 0,66  

w latach szkolnych 2019/2020 – 2022/2023 

protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów 

dotychczasowego liceum plastycznego 

A3 0,66  

 4. Arkusze ocen 

78a ART/82a 

dla uczniów: 

1) dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły 

sztuk pięknych 

2) dotychczasowego liceum plastycznego 

A3 1,40  
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WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH I INNYCH DRUKÓW  

PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH 

Numer 
wzoru 

Symbol Przeznaczenie format cena Zam. 

1. Świadectwa placówek artystycznych 

1.1 Świadectwa semestralne placówek artystycznych 

1 ART/130 dla uczniów placówki artystycznej A4 0,40 
 

1.2 Świadectwa ukończenia placówek artystycznych 

2 ART/140 dla uczniów placówki artystycznej A3 0,66 
 

2. Inne druki 

3. Zaświadczenie 

3 ART/150 
o braku możliwości wydania duplikatu świadectwa 
placówki artystycznej – dla uczniów placówki artystycznej 

A4 0,55 
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Wzór wniosku o wyrobienie legitymacji służbowej dla nauczyciela 

(niniejsze zamówienie powinno być potwierdzone pisemnie przez dyrektora szkoły) 

Imię (Imiona) i Nazwisko 
(drukowane litery) 

 

 

 

 

 

Podpis Posiadacza 
(kolor czarny, nie wykraczać 

poza ramkę) 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres  pracodawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Data ważności legitymacji 

Umowa o pracę na czas: 

 

 

(niepotrzebne skreślić) 

   Określony                                Niekreślony 

 

 

do…………….                       ………………. 

Pieczątka i podpis osoby 

upoważnionej do zamówienia 

legitymacji służbowej 

nauczyciela. 

 

 

 

 

 

        ………………………………………. 

 

Kolorowe  

zdjęcie 
(należy wkleić  

w tym miejscu) 

 

Cena 1 szt. legitymacji nauczycielskiej – 18,00 zł brutto 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE informujemy że: 1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur Cezas Sp. z o.o. z siedzibą w 

Rzeszowie, ul. Torowa 7, 35-205 Rzeszów. 2. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych. Dane nie będą 

udostępniane innym odbiorcom. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest konieczne do realizacji wysyłek informacji handlowych. 4. Przysługuje Państwu 

prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych. 5. Firma nie prowadzi indywidualnych kampanii reklamowych i nie przesyła newsletterów. Akceptując powyższe informacje 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur Cezas Sp. z o.o. Jeżeli nie akceptują Państwo powyższych informacji, prosimy o inną 

formę kontaktu z firmą Cezas np.: tel. 17 86 33 009; 86 000 89. 
 

 

 

       


