
 
 

UCHWAŁA NR VI/71/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

z dnia 30 czerwca 2021 roku 

w sprawie przyjęcia  Programu Usług Społecznych w Gminie Alwernia  na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia  19 lipca  2019 r. o  realizowaniu 
usług społecznych przez centrum usług społecznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 1818),  Rada Miejska 
w Alwerni uchwala co następuje: 

§ 1.  Uchyla się uchwałę nr V/55/2021 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021 r.  

§ 2.  Uchwala się  Program Usług Społecznych w Gminie Alwernia  na lata 2021-2023, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia oraz Dyrektorowi Centrum Usług 
Społecznych w Alwerni. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Małopolskiego.   

   
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Alwerni 

 
 

mgr Tomasz Tomaszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 lipca 2021 r.

Poz. 4142



Załącznik do uchwały Nr VI/71/2021 
Rady Miejskiej w Alwerni 
z dnia 30 czerwca 2021 r. 

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH 
W GMINIE ALWERNIA 

NA LATA 2021-2023 
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Spis treści: 

1. Nazwa i cel programu 

2. Okres realizacji programu 

3. Opis potrzeb uzasadniających realizację programu. Określenie usług społecznych oferowanych 
w programie. 

4. Charakterystyka i przewidywana liczba osób objętych programem 

5. Warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych 
w programie 

6. Wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do uzyskania ulg w opłacie za usługi społeczne 
i wysokość tych ulg, jeżeli program przewiduje opłatę lub ulgi w opłacie za usługi społeczne 

7. Sposób dokumentowania spełniania warunków do korzystania z usług oraz uprawnień do uzyskania ulg 
w opłacie oraz zakres przetwarzanych danych osobowych 

8. Organizacja programu i etapy jego realizacji 

9. Sposób monitorowania i oceny programu oraz mierniki efektywności jego realizacji 

10. Budżet programu oraz źródła jego finansowania. 
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§ 1. Nazwa i cel programu 

1. W myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum 
usług społecznych, Rada Miejska może przyjąć, w drodze uchwały, program usług społecznych, określający 
usługi społeczne wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. Opracowywanie, przyjmowanie, realizowanie 
i ocena programów usług społecznych należy do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym. 

2. Program Usług Społecznych w Gminie Alwernia na lata 2021-2023, zwany dalej Programem, 
opracowany został zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych i określa rodzaj organizowanych usług oraz warunki korzystania z nich przez 
mieszkańców Gminy Alwernia. 

3. Usługi społeczne realizowane będą przez Centrum Usług Społecznych w Alwerni, ul. Zb. 
Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia. 

4. Celem Programu jest zwiększenie dostępności do zintegrowanych usług społecznych 
organizowanych dla mieszkańców Gminy Alwernia. 

§ 2. Okres realizacji programu 

1. Program realizowany będzie w okresie od maja 2021 do maja 2023 r.  

2. Usługi społeczne realizowane będą w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Alwernia” nr POWR.02.08.00-00-0054/20 w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi 
priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

§ 3. Opis potrzeb uzasadniających realizację programu 

Określenie usług społecznych oferowanych w programie 

1. Niniejszy Program Usług Społecznych W Gminie Alwernia Na Lata 2021-2023, został opracowany na 
podstawie przeprowadzonej w marcu 2021 r. diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Alwernia, która określiła 
potrzeby członków społeczności w zakresie realizowania usług społecznych. 

2. Program realizowany będzie na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Alwernia, w szczególności na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również i pozostałych mieszkańców Gminy.  

3. W wyniku przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych 
w Alwerni, realizowane będą dotychczasowe zadania z zakresu polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, 
systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobociu.  

 

Natomiast zgodnie z założeniami Programu realizowane będą również nowe zadania z zakresu pobudzania 
aktywności obywatelskiej poprzez organizowanie inicjatyw społecznych,  zadania  zakresu reintegracji 
zawodowej i społecznej, wsparcia instytucjonalnego dla Seniorów i rodzin z dziećmi, szerzenia kultury, itp. 

4. Głównym organizatorem usług społecznych na terenie Gminy Alwernia będzie Centrum Usług 
Społecznych, którego zadaniem będzie: 

- opracowanie niezbędnych dokumentów w celu realizacji usług społecznych, 

- koordynacja i monitoring realizowanych usług 

- włączenie do współpracy jak największej liczby podmiotów realizujących usługi społeczne na rzecz 
mieszkańców gminy. 

5. Wykonawcą usług społecznych założonych w Programie będą: 

- jednostki organizacyjne gminy, w tym Centrum Usług Społecznych, Urząd Miejski w Alwerni, 
Samorządowy Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna, Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci 
i Młodzieży, 

- organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), działające na terenie 
Gminy Alwernia, 
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- inne podmioty wyłonione na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U z 2019 r. poz. 2019). 

6. Usługi społeczne, oferowane w ramach Programu Usług Społecznych,  określone na podstawie diagnozy 
potrzeb mieszkańców Gminy Alwernia: 

- Usługi wsparcia specjalistycznego 

- Usługi wytchnieniowe 

- Asystent osoby starszej lub/i z niepełnosprawnością 

- Centrum aktywności dla seniorów 

- Usługi integracyjne i edukacyjne dla rodzin 

- Animacja środowiskowa i wolontariat 

Nazwa usługi Planowany zakres usług Grupa docelowa 
Asystent osoby starszej 
lub/i z 
niepełnosprawnością 

Pomoc w codziennym funkcjonowaniu,  
w załatwieniu spraw urzędowych, organizacja czasu 
wolnego, podtrzymywanie kontaktów ze 
środowiskiem, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego 
(praca w środowisku) 

Osoby niezaradne życiowo, 
starsze, niepełnosprawne 

Centrum aktywności  
dla seniorów 

Spotkania grupowe w ramach organizacji czasu 
wolnego, warsztaty tematyczne, zajęcia ruchowe (np. 
taneczne gimnastyczne, nordic walking ), edukacyjne 
(np. obsługa komputera), zajęcia integracyjne z 
młodzieżą (np. wymiana międzypokoleniowa 
doświadczeń), poradnictwo specjalistyczne (np. 
psycholog, terapeuta),   edukacja zdrowotna (np. 
żywieniowa), kulturalne, plastyczne,  zajęcia 
integracyjne (wycieczki), 

Seniorzy 

Usługi Wsparcia 
Specjalistycznego 

Transport do placówek zdrowia, mobilne usługi 
specjalistyczne w tym np. psychiatrii środowiskowej, 
Poradnictwo grupowe i indywidualne dla osób /rodzin 
np. mediacje,  konsultacje psychologiczne, prawne, 
poradnictwo zawodowe,  terapia uzależnień, terapia 
dla ofiar  
i sprawców przemocy, organizacja sprzętu 
medycznego 

wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy Gminy 

Usługi wytchnieniowe Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
poradnictwo psychologiczne, zajęcia o charakterze 
edukacyjnym i profilaktycznym (np. szkolenia 
specjalistyczne  z opieki nad niepełnosprawna osobą) 

osoby dorosłe 
niepełnosprawne, rodziny 
osób niepełnosprawnych, 
dzieci niepełnosprawne, 
rodziny dzieci 
niepełnosprawnych 

Animacja 
środowiskowa  
i wolontariat 

Organizacja działań w ramach  inicjatyw społecznych 
(np. pikniki rodzinne, porządkowe, sportowe) 
działania integracyjne mające na celu wzbudzenie 
aktywności społecznej mieszkańców Gminy 

wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy Gminy 

Usługi integracyjne  
i edukacyjne dla rodzin 

warsztaty edukacyjne: psychoedukacja, edukacja 
zdrowotna, warsztaty regionalne, oraz według 
zgłaszanych potrzeb, wycieczki, spotkania rodzinne 

Rodziny zainteresowane 

§ 4. Charakterystyka i przewidywana liczba osób objętych programem 

Nazwa usługi Charakterystyka grupy docelowej Liczba osób 
objętych programem 

(przez cały okres 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 4142



realizacji projektu) 
Asystent osoby starszej 
lub/i z 
niepełnosprawnością 

Osoby niezaradne życiowo, osoby starsze wymagające 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, pomocy w 
prowadzeniu gospodarstwa domowego, w załatwianiu 
spraw urzędowych, organizacji czasu wolnego, itp 

 
 

40 osób 

Centrum aktywności  
dla seniorów 

 
Osoby starsze (seniorzy) 

 
300 osób 

Usługi Wsparcia 
Specjalistycznego 

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy 100 osób 

Usługi wytchnieniowe Opiekunowie osób dorosłych/ dzieci  
z niepełnosprawnością, rodziny osób  
z niepełnosprawnością 

 
40 osób 

Animacja 
środowiskowa  
i wolontariat 

 
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy 

 
500 osób 

Usługi integracyjne  
i edukacyjne dla rodzin 

 
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy – 
(rodziny) 

 
150 rodzin 

§ 5. Warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych 

do korzystania z usług społecznych określonych w programie 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o  realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, 
usługi społeczne określone w programie usług społecznych mogą być kierowane do osób, rodzin, grup 
społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. 

2. Stosownie do art. 35 ust. 1 cyt. wyżej ustawy, kwalifikowanie osób zainteresowanych korzystaniem 
z usług społecznych określonych w programie usług społecznych odbywać się może wyłącznie za 
pośrednictwem Centrum, na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna 
faktycznego. 

3. Z usług społecznych będą korzystać osoby i rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Alwernia, które 
wyrażą potrzebę skorzystania z usług świadczonych przez CUS w Alwerni, w tym osoby znajdujące się 
w niekorzystnej sytuacji życiowej, związanej w szczególności z wystąpieniem okoliczności określonych 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: 

- ubóstwa 

- sieroctwa 

- bezdomności 

- bezrobocia 

- niepełnosprawności 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby 

- przemocy w rodzinie 

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

- alkoholizmu lub narkomanii 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
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4. Szczegółowe warunki kwalifikowania osób do korzystania z usług społecznych określone zostaną 
w Regulaminie. 

§ 6. Wysokość opłaty za usługi społeczne, osoby uprawnione do uzyskania ulg w opłacie  

za usługi społeczne i wysokość tych ulg, jeżeli program przewiduje opłatę  

lub ulgi w opłacie za usługi społeczne 

1. Wszystkie usługi społeczne realizowane przez CUS w Alwerni w latach 2021-2023 dla mieszkańców 
Gminy Alwernia będą świadczone nieodpłatnie. 

2. Usługi społeczne współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego 
projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Alwernia” nr POWR.02.08.00-00-0054/20 w ramach 
programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla 
rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym. 

§ 7. Sposób dokumentowania spełniania warunków do korzystania z usług  

oraz uprawnień do uzyskania ulg w opłacie oraz zakres przetwarzanych danych osobowych  

1. Kwalifikacja osób do korzystania z usług społecznych odbywać się będzie na podstawie złożonych przez 
wnioskodawców dokumentów, w tym deklaracji i oświadczeń o spełnieniu określonych w Regulaminie 
warunków do korzystania z tych usług, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

2. Dane osobowe niezbędne do kwalifikowania osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych 
określonych w programie, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

3. Program będzie odnosił się do przetwarzania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 
zawodowych oraz przetwarzania 

danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej 
lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, a także danych dotyczących 
wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa. 

4. W dokumentacji gromadzone i przetwarzane będą dane osobowe wnioskodawców, osób korzystających 
z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz członków ich rodzin, w szczególności: 
imię i nazwisko; data urodzenia; adres miejsca zamieszkania lub pobytu, lub zameldowania na pobyt stały; 
miejsce zamieszkania lub pobytu; numer PESEL; numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; płeć; stan 
cywilny; obywatelstwo; stopień pokrewieństwa z członkami rodziny; rodzaj szkoły lub szkoły wyższej, do 
której uczęszcza osoba,  data i miejsce złożenia wniosku o korzystanie z usług społecznych wskazanych 
w programie; liczba, rodzaj, zakres, wartość i miejsce przyznanych usług. 

§ 8. Organizacja programu i etapy jego realizacji 

Program Usług Społecznych w Gminie Alwernia na lata 2021-2023 realizowany będzie w następujących 
etapach: 

1. ETAP I - podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Alwerni o przyjęciu do realizacji Programu Usług 
Społecznych termin realizacji: II kwartał 2021 r. 

2. ETAP II – Koordynacja realizacji działań związanych z wdrożeniem Programu Usług Społecznych, 
termin realizacji: maj 2021 – maj 2023 

3. ETAP III - Monitorowanie realizacji Programu Usług Społecznych, termin realizacji: na koniec 
I kwartału 2022 r. (za 2021 r.); na koniec I kwartału 2023 (za 2022 r.), na koniec II kwartału 2023, 

4. ETAP IV - Przygotowanie informacji o realizacji Programu Usług Społecznych, termin realizacji: 
najpóźniej do VI 2023 r. 

§ 9. Sposób monitorowania i oceny programu 
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1. Celem monitorowania działań określonych w Programie Usług Społecznych będzie dostarczanie 
niezbędnych informacji dotyczących realizowanych usług, co pozwoli na  

efektywną realizację Programu i dostosowywanie go do bieżących potrzeb społeczności lokalnej. 

Monitoring opierać się będzie  na zgromadzeniu i analizie danych jakościowych dotyczących udzielanego 
wsparcia oraz danych ilościowych – zgodnie z założeniami projektu „Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Alwernia” nr POWR.02.08.00-00-0054/20. 

2. Bieżący nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Gminy Alwernia oraz Dyrektor Centrum 
Usług Społecznych w Alwerni. 

3. Program będzie monitorowany na bieżąco i przedstawiany w formie rocznego sprawozdania Radzie 
Miejskiej w Alwerni. 

§ 10. Budżet programu oraz źródła jego finansowania 

1. Łączna kwota przeznaczona na realizację usług społecznych w ramach projektu w latach 2021-2023 to 
1 856 500 zł. 

2. Usługi społeczne współfinansowane będą w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych 
w Gminie Alwernia” nr POWR.02.08.00-00-0054/20 w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz ze środków własnych Gminy 
Alwernia. 

 
Źródło: opracowanie własne, Plan Wdrażania Centrum Usług Społecznych  w Alwerni 

 

   
Przewodniczący Rady  Miejskiej w Alwerni 

 
 

mgr Tomasz Tomaszewski 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 8 – Poz. 4142


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Ustęp 7
	Zalacznik 1 Ustęp 8
	Zalacznik 1 Ustęp 9
	Zalacznik 1 Ustęp 10
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 2 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4 Tiret 1 (1)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4 Tiret 2 (2)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 4 Tiret 3 (3)

	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 5
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 5 Tiret 1 (4)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 5 Tiret 2 (5)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 5 Tiret 3 (6)

	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6 Tiret 1 (7)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6 Tiret 2 (8)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6 Tiret 3 (9)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6 Tiret 4 (10)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6 Tiret 5 (11)
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Ustęp 6 Tiret 6 (12)


	Zalacznik 1 Paragraf 4
	Zalacznik 1 Paragraf 5
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 1 (13)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 2 (14)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 3 (15)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 4 (16)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 5 (17)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 6 (18)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 7 (19)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 8 (20)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 9 (21)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 10 (22)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 11 (23)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 12 (24)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 13 (25)
	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 3 Tiret 14 (26)

	Zalacznik 1 Paragraf 5 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 7
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 8
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 8 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 9
	Zalacznik 1 Paragraf 9 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 9 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 9 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 10
	Zalacznik 1 Paragraf 10 Ustęp 1
	Zalacznik 1 Paragraf 10 Ustęp 2



		2021-07-12T12:52:15+0000
	Polska
	Monika Majsak-Białczyk; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




