
ZARZĄDZENIE NR 942/2023 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konkursu 
„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 12 Programu współpracy Miasta 
Hrubieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/448/2022 Rady Miejskiej 
w Hrubieszowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Hrubieszów 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2023 (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 6048) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się zasady przeprowadzania konkursu, którego celem jest przyznanie tytułów w konkursie 
„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” . Ideą konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej 
działalności osób, grup i instytucji, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Hrubieszowa, a także 
promowanie działań wolontariackich skierowanych do społeczności lokalnych, organizowanych na terenie 
miasta Hrubieszów w roku 2022. 

§ 2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Hrubieszów. 

Rozdział 2. 
Zasady przyznawania tytułów w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” 

§ 3. Tytuły w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” przyznaje Burmistrz Miasta 
Hrubieszowa na wniosek Kapituły Konkursu. 

§ 4. 1. Do tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” mogą być nominowane 
organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty oraz osoby fizyczne, które aktywnie 
prowadziły działania na zasadzie pracy wolontariackiej. 

2. Tytuł, o którym mowa w ust. 1 nadawany jest w pięciu równorzędnych kategoriach: 

1) „Wolontariusz młodzieżowy”, w której zgłoszone mogą zostać osoby fizyczne poniżej 19 roku życia; 

2) „Wolontariusz indywidualny”, w której zgłoszone mogą zostać osoby fizyczne pomiędzy 19 a 60 rokiem 
życia; 

3) „Wolontariusz senior”, w której zgłoszone mogą zostać osoby indywidualne powyżej 60 roku życia; 

4) „Wolontariat zespołowy”, w której zgłoszone mogą zostać grupy prowadzące działania o charakterze 
wolontariackim z wyłączeniem grupy wskazanej w pkt 5; 

5) „Wolontariat szkolny”, w której zgłoszone mogą zostać zespoły działające w ramach szkolnych kół 
wolontariatu. 

3. Wiek osób uwzględnionych w ust. 2 pkt 1 - 3 należy wskazać na dzień składania wniosku. 

§ 5. 1. Burmistrz Miasta Hrubieszowa może przyznać wyróżnienie „Honorowego Wolontariusza Miasta 
Hrubieszowa" osobie zgłoszonej  lub niezgłoszonej do Konkursu. 

2. Kapituła Konkursu może przyznać osobom zgłoszonym w konkursie dodatkowo wyróżnienia 
w poszczególnych kategoriach. 

§ 6. Tytuł „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” w kategoriach wymienionych w § 4 
ust. 2 przyznawany jest osobom lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontariackie, 
w szczególności oferując pomoc na rzecz: 
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1) innych osób; 

2) organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego; 

3) organów administracji publicznej, z wyłączeniem działań w ramach prowadzonej przez nie działalności 
gospodarczej; 

4) wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Miasta Hrubieszów; 

5) zwierząt i ochrony środowiska. 

§ 7. 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas Hrubieszowskiej Gali Wolontariatu, której 
termin i miejsce zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób powszechnie przyjęty na terenie Miasta 
Hrubieszów. 

2. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Burmistrza, ceremonia nadania tytułu "Hrubieszowski 
Wolontariusz Roku 2022" o której mowa w ust. 1 może się odbyć podczas innego wydarzenia. 

§ 8. Laureaci tytułu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” otrzymają okolicznościową statuetkę. 
 

Rozdział 3. 
Kapituła Konkursu 

§ 9. 1. Powołuje się Kapitułę Konkursu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” w następującym 
składzie: 

1) przewodniczący Kapituły - Zastępca Burmistrza Miasta; 

2) zastępca przewodniczącego Kapituły - Sekretarz Miasta; 

3) członkowie Kapituły: 

a) Pełnomocnik Burmistrza ds. Młodzieży, 

b) przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 

c) przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 

d) przewodniczący Hrubieszowskiej Rady Seniorów, 

e) przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Hrubieszowie, 

f) przewodniczący Hrubieszowskiej Rady Sportu, 

g) przewodniczący Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie, 

h) naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki i Promocji. 

2. Za organizację pracy Kapituły Konkursu odpowiada przewodniczący Kapituły, a w przypadku jego 
nieobecności zastępca przewodniczącego. 

§ 10. Obsługę administracyjną Kapituły Konkursu zapewnia Wydział Komunikacji Społecznej, Turystyki 
i Promocji. 

Rozdział 4. 
Tryb zgłaszania kandydatów 

§ 11. 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur są: 

1) osoby fizyczne; 

2) instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy; 

3) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

4) instytucje publiczne działające na terenie miasta Hrubieszów; 

5) przedsiębiorstwa i firmy. 
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2. Podmiotom wskazanym w ust. 1 przysługuje prawo do zgłoszenia jednego kandydata w każdej kategorii. 
Jeden formularz odpowiada jednemu kandydatowi/zgłoszeniu. 

3. Zgłoszenia kandydatów do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia. Zgłoszenia przesyłane w innej formie niż ustalony 
wzór nie będą rozpatrywane. 

5. Zgłaszający może zgłosić kandydata wyłącznie po uzyskaniu jego zgody na udział w konkursie. 
Podpisane zgody stanowiące Załącznik Nr 2 do Zarządzenia należy dołączyć do wniosku. W przypadku 
zespołów wymienionych w § 4 ust. 2 pkt 4 i 5, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia wypełnia każda osoba, która jest 
członkiem zgłaszanego zespołu. 

6. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda i oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia 
muszą być podpisane również przez opiekuna prawnego osoby zgłaszanej. 

7. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą i wszystkimi niezbędnymi oświadczeniami osoby zgłaszanej 
należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Hrubieszów ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 
1 w godzinach pracy Urzędu lub mailowo wysyłając skan uzupełnionego formularza na adres e-mail: 
promocja@miasto.hrubieszow.pl. 

8. Zgłoszenia należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2023 r. Decyduje data wpływu 
do Urzędu Miasta Hrubieszów. 

9. Formularze nadesłane po terminie, niekompletne oraz zawierające treści, które są niezgodne z prawdą, 
obrażają inne osoby, instytucje lub organizacje, nie będą rozpatrywane. 

10. Wszystkie zgłoszenia do konkursu pozostają w aktach organizatora konkursu i bez względu na 
okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcom w trakcie procedury konkursowej oraz po jej zakończeniu. 

11. Organizatorzy konkursu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” zapewniają ochronę danych 
osobowych zawartych w zgłoszeniach kandydatów zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w formularzu 
zgłoszeniowym. Informacje wykorzystane zostaną jedynie w celu przeprowadzenia konkursu. 

Rozdział 5. 
Tryb wyboru nominowanych do tytułu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” 

§ 12. 1. Kapituła dokonuje wyboru spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby i podmioty określone w § 
11 ust. 1. 

2. Kapituła dokonuje nominacji w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków, 
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i "przeciw" decydujący głos należy do 
przewodniczącego Komisji. 

3. Kapituła może wyznaczyć maksymalnie po 3 kandydatury w każdej z kategorii, nominowane do tytułu 
w danym roku. 

4. Wniosek Kapituły o zatwierdzenie nominowanych do tytułu "Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022" 
kierowany jest do Burmistrza Miasta nie później niż 3 dni po posiedzeniu Kapituły. 

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe 

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej, Turystyki 
i Promocji Urzędu Miasta Hrubieszów. 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Burmistrz Miasta Hrubieszowa 
 

Marta  Majewska 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA 

 

HRUBIESZOWSKI WOLONTARIUSZ ROKU 2022 

             
Zgłoszenie do konkursu w kategorii: 

 Wolontariusz młodzieżowy 

 Wolontariusz indywidualny 

 Wolontariusz senior 

 Wolontariat zespołowy 

 Wolontariat szkolny 
 

(proszę zaznaczyć wybraną, jedną kategorię) 

 
 

(imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji, organizacji albo zespołu – kandydata do tytułu) 

 

 
(adres zamieszkania lub siedziby kandydata, telefon, e-mail kandydata) 

 
 

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA KANDYDATA 

 Uwzględniająca najważniejsze cechy działalności. 

 Do 300 znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA KANDYDATURY  

dotyczy tylko zadań wykonywanych w 2022 roku 
 

W opisie należy uwzględnić następujące informacje: rodzaj wykonywanych działań, odbiorcy świadczonej pracy, 

czas poświęcany na wolontariat, nowatorskie projekty itp. 

Do 1500 znaków. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 942/2023

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 12 stycznia 2023 r.
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(imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji albo organizacji zgłaszającej kandydata) 

 

 

 

(adres zamieszkania, telefon adres e-mail osoby, instytucji lub organizacji zgłaszającej kandydata) 

 

 

Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą osoby zgłaszanej należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta 

Hrubieszów ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1 w godzinach pracy Urzędu lub mailowo wysyłając skan 

uzupełnionego formularza na adres e-mail: promocja@miasto.hrubieszow.pl 

 

Wersja elektroniczna formularza i regulaminu do pobrania na www.miasto.hrubieszow.pl 

 

Zapoznałam/zapoznałem się z Zarządzeniem w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konkursu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora. 

 

 
……………………………………                                   ……………………………………………. 

             Data i miejscowość                                                                Podpis osoby zgłaszającej 
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OŚWIADCZENIA 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 

„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, a informacje zawarte we wniosku są zgodne 

z prawdą. 

 

 

………………………………………..                          ………………………………………. 
Miejscowość, data                                                     Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu 

„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, a informacje zawarte we wniosku są zgodne 

z prawdą. 
 

 

 

………………………………………..                   …….………………………………………. 
               Miejscowość, data                                         Podpis Kandydata/ Podpis osoby lub osoby 

 upoważnionej do występowania w imieniu 

 Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest 

 on osobą fizyczną i nie posiada osobowości 

 prawnej 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury do Konkursu 

„Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”. 

 

 

 

………………………………………..                   …….………………………………………. 
               Miejscowość, data                                         Podpis Kandydata/ Podpis osoby lub osoby 

 upoważnionej do występowania w imieniu 

 Kandydata/Podmiotu, jeżeli nie jest 

 on osobą fizyczną i nie posiada osobowości 

 prawnej 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 942/2023

Burmistrza Miasta Hrubieszowa

z dnia 12 stycznia 2023 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BCF717F3-3B79-461B-8227-5CC9E4CDD6E7. Podpisany Strona 1



Zgoda na wykorzystanie wizerunku laureata 

w Konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Hrubieszów z siedzibą przy ul. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, mojego wizerunku 

zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń związanych 

z przyznaniem tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” oraz 

nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie 

tych zdjęć filmów na stronie internetowej, profilach społecznościowych Administratora, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Zgoda może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………..                          ………………………………………. 
Miejscowość, data                                                     Podpis kandydata 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby, która w imieniu laureata 

w Konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” będzie odbierała statuetkę 

podczas Gali Wolontariatu 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miejską Hrubieszów z siedzibą przy ul. mjr. 

Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, mojego wizerunku 

zarejestrowanego na zdjęciach i filmach wykonanych podczas wydarzeń związanych 

z przyznaniem tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022” oraz 

nieodpłatne wykorzystanie przez Administratora mojego wizerunku poprzez umieszczenie 

tych zdjęć filmów na stronie internetowej, profilach społecznościowych Administratora, 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

Zgoda może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

………………………………………..                          ………………………………………. 
Miejscowość, data                                                     Podpis kandydata 

 

Niewyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie skutkuje odrzuceniem wniosku o przyznanie 

tytułu w konkursie „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”. 
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Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Gmina Miejska Hrubieszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa 

z siedzibą przy ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów, 

www.miasto.hrubieszow.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych. Z Inspektorem można się kontaktować pod adresem: Urząd Miasta 

Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów (adres e-

mail: iod@miasto.hrubieszow.pl). 

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: realizacja zadań publicznych przez 

administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. art. 

6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym,  zgoda na przetwarzanie  danych osobowych tj. art. 6 ust. 1 lit. 

a RODO. 

4. Dane będą przetwarzane wyłączenie w celu przeprowadzenia procedury przyznania przez 

Burmistrza Miasta Hrubieszowa tytułu „Hrubieszowski Wolontariusz Roku 2022”, który 

jest przyznawany osobom, instytucjom i organizacjom, które pracują nieodpłatnie na 

rzecz mieszkańców Hrubieszowa oraz promowania działań wolontariackich 

skierowanych do społeczności lokalnych, organizowanych na terenie miasta Hrubieszów 

w roku 2022. 

5. Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej oraz profilach 

w mediach społecznościowych Urzędu Miasta Hrubieszów. Podczas wręczania statuetki 

na uroczystości z udziałem Gminy Miejskiej Hrubieszów będą wykonywane, a następnie 

upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony 

wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. 

6. Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu Miasta 

Hrubieszów. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych 

osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda ma 

Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do przeprowadzenia procedury oraz promocji wydarzenia. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BCF717F3-3B79-461B-8227-5CC9E4CDD6E7. Podpisany Strona 3


	Zarządzenie
	Rozdział 1
	Rozdział 1 Paragraf 1
	Rozdział 1 Paragraf 2

	Rozdział 2
	Rozdział 2 Paragraf 3
	Rozdział 2 Paragraf 4
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 2
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 3
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 4
	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 2 Punkt 5

	Rozdział 2 Paragraf 4 Ustęp 3

	Rozdział 2 Paragraf 5
	Rozdział 2 Paragraf 5 Ustęp 2

	Rozdział 2 Paragraf 6
	Rozdział 2 Paragraf 6 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 6 Punkt 2
	Rozdział 2 Paragraf 6 Punkt 3
	Rozdział 2 Paragraf 6 Punkt 4
	Rozdział 2 Paragraf 6 Punkt 5

	Rozdział 2 Paragraf 7
	Rozdział 2 Paragraf 7 Ustęp 2

	Rozdział 2 Paragraf 8

	Rozdział 3
	Rozdział 3 Paragraf 9
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 2
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera a
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera b
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera c
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera d
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera e
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera f
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera g
	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera h

	Rozdział 3 Paragraf 9 Ustęp 2

	Rozdział 3 Paragraf 10

	Rozdział 4
	Rozdział 4 Paragraf 11
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 1
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 2
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 3
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 4
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 1 Punkt 5
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 2
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 3
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 5
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 6
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 7
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 8
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 9
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 10
	Rozdział 4 Paragraf 11 Ustęp 11


	Rozdział 5
	Rozdział 5 Paragraf 12
	Rozdział 5 Paragraf 12 Ustęp 2
	Rozdział 5 Paragraf 12 Ustęp 3
	Rozdział 5 Paragraf 12 Ustęp 4


	Rozdział 6
	Rozdział 6 Paragraf 13
	Rozdział 6 Paragraf 14


	Zalacznik 1
	Zalacznik 2

