
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA GNIEZNA 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom 

publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania 

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych ( Dz.U z 2019 r. poz.1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr III/47/2018 Rady Miasta Gniezna z 19 grudnia 2018 r.  w sprawie przyznawania 

stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna oraz zasad ich 

przyznawania, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr X/134/2019 Rady Miasta Gniezna z 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie 

przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna 

oraz zasad ich przyznawania. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 — § 4 uchwały Nr X/134/2019 Rady Miasta Gniezna z 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały 

w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie 

Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania, które stanowią: 

„§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/602/2010 Rady Miasta Gniezna z 15 września 2010 r. w sprawie 

pomocy materialnej przyznawanej uzdolnionym studentom i doktorantom uczelni wyższych działających 

na terenie miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania (t.j. Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2017 r. poz. 4587 ze 

zm.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta Gniezna 

(-) Michał Glejzer 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 26 czerwca 2020 r.

Poz. 5241



Załącznik Nr 1 do Załącznika 

Uchwała Nr III/47/2018 

Rady Miasta Gniezna 
z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie 

Miasta Gniezna oraz zasad ich przyznawania 
 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się rodzaj stypendiów: 

1) stypendium naukowe dla studenta, 

2) stypendium naukowe dla studenta będącego obywatelem Ukrainy. 

§ 2. 1.  Stypendia określone w § 1 ust.1 pkt 1 przyznawane będą studentom publicznych uczelni 

działających na terenie Miasta Gniezna. 

2. Stypendia określone w § 1 ust.1 pkt 2 przyznawane będą studentom będącym obywatelami Ukrainy 

studiującym w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. 

§ 3. Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów wymienionych w § 1 ust.1 pkt 1 określa 

regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów wymienionych w § 1 ust.1 pkt 2 określa 

regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 1.  Liczba przyznanych stypendiów naukowych wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 uzależniona jest od 

posiadanych środków w budżecie Miasta Gniezna na dany rok kalendarzowy. 

2. 
1) 

 (uchylony) 

§ 6. Stypendia wymienione w § 1 będą przekazywane na podstawie osobno sporządzonych umów. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXV/272/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

przyznania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy, studiujących w Instytucie Kultury 

Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.  

                                                      
1) 

Przez § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr X/134/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie uchwały 

w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta Gniezna 

oraz zasad ich przyznawania. 
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§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Gniezna 

 

 

Michał Glejzer 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych studentom publicznych uczelni wyższych działających 

na terenie Miasta Gniezna 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.   Regulamin określa: 

1) formę pomocy, 

2) kryteria przyznawania stypendium, 

3) tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendium, 

4) tryb realizacji stypendiów, 

5) warunki utraty i zwrotu stypendium. 

§ 2. 1.   Ilekroć w regulaminie mowa o: 

1) stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną, o której mowa w niniejszej uchwale 

przeznaczoną dla uzdolnionych studentów, 

2) studencie - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 69 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), 

3) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o stypendium, o którym mowa w niniejszej 

uchwale, 

4) stypendyście- należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium, o którym mowa w niniejszej 

uchwale, 

5) uczelni - należy przez to rozumieć uczelnię, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668). 

Rozdział 2. 

Forma pomocy 

§ 3. 1.   Stypendium naukowe przyznawane jest uzdolnionym studentom na pokrycie kosztów nauki. 

2. Stypendium przyznawane jest studentom publicznych uczelni działających na terenie Miasta Gniezna. 

§ 4. Stypendium udzielane jest w formie pieniężnej wypłacanej miesięcznie w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty określonej w § 12 regulaminu.  

§ 5. 1.   Stypendium przyznawane jest na okres: 

1) od 1 października do 31 grudnia, 

2) od 1 stycznia maksymalnie do 31 lipca. 

§ 6. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2 regulaminu.  

Rozdział 3. 

Kryteria przyznawania stypendiów 

§ 7. 1.   Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) jest studentem publicznej szkoły wyższej działającej na terenie Miasta Gniezna w systemie studiów 

stacjonarnych, 

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,50, 

3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów  zagranicznych, 
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4) nie powtarzał roku. 

Rozdział 4. 

Tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendiów 

§ 8. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie władzom uczelni wyższych. 

§ 9. 1.   Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających kryteria, o których 

mowa w § 7 regulaminu, składają władze uczelni w okresie do 5 października każdego roku w Biurze Obsługi 

Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać: 

1) nazwę uczelni, 

2) dane osobowe studenta, 

3) kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez 

kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 regulaminu, 

4) rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium, 

5) udokumentowanie osiągnięć, 

6) informacje o innych pobieranych stypendiach, 

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, 

8) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania 

przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen, 

9) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium. 

§ 10. 1.   Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją w składzie: 

1) Przewodniczący - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, 

2) Członkowie: 

a) dyrektor wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

b) pracownik merytoryczny wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

c) przedstawiciel komisji właściwej do spraw oświaty Rady Miasta Gniezna, 

d) po jednym przedstawicielu uczelni, której dotyczą rozpatrywane wnioski. 

2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Gniezna stosownym zarządzeniem. 

3. Do zadań Komisji należy: 

1) sprawdzenie wniosków o stypendium naukowe pod względem poprawności formalnej, 

2) opiniowanie wniosków, 

3) przedstawianie Prezydentowi Miasta Gniezna do zatwierdzenia listy studentów, którym Komisja proponuje 

przyznać stypendium. 

4. Komisja podejmuje prace w obecności co najmniej połowy liczby członków. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

6. Obsługę biurową Komisji zapewnia wydział właściwy do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

7. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 9 ust. 2 regulaminu pozostaną bez 

rozpatrzenia. 

Rozdział 5. 

Tryb realizacji stypendiów 

§ 11. Ilość przyznanych stypendiów jest zależna od wysokości środków finansowych, przeznaczonych na 

ten cel w budżecie miasta.  
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§ 12. Miesięczna kwota stypendium dla studentów to równowartość 20% brutto minimalnego 

wynagrodzenia ogłaszanego corocznie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", 

w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j .Dz. U. z 2018 r., poz. 2177). 

§ 13. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności 

warunki wypłaty stypendium.  

§ 14. Stypendium będzie przekazywane do końca każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez 

stypendystę.  

Rozdział 6. 

Warunki utraty i zwrotu stypendium 

§ 15. 1.   Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących 

przypadkach: 

1) skreślenia z listy studentów, 

2) przerwania studiów, 

3) skorzystania z urlopu dziekańskiego bądź przerwy w studiach, 

4) ukończenia studiów, 

5) zrzeczenia się prawa do stypendium, 

6) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta. 

2. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium również w przypadku, gdy 

przestanie spełniać kryteria wymagane do otrzymania stypendium, o których mowa w § 7 regulaminu. 

3. Uczelnia winna niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta Gniezna o zaistnieniu okoliczności, dla 

których wypłata stypendium stała się bezpodstawna. 

§ 16. 1.   Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2  regulaminu, 

następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium. 

2. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje 

się jako świadczenie nienależne i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania wraz z odsetkami ustawowymi w razie nie dochowania 

terminu zwrotu. 

§ 17. 
2) 

 1. Prezydent Miasta Gniezna w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych trudną sytuacją 

losową, na pisemny wniosek Stypendysty może: 

1) odstąpić od żądania zwrotu pobranego stypendium w całości lub w części, 

2) rozłożyć zwrot stypendium na raty, 

3) odroczyć termin zwrotu stypendium w całości lub w części.";

                                                      
2) 

Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr X/134/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie 

uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta 

Gniezna oraz zasad ich przyznawania. 
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych studentom z Ukrainy studiującym w Instytucie 

Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.   Regulamin określa: 

1) formę pomocy, 

2) kryteria przyznawania stypendium, 

3) tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendium, 

4) tryb realizacji stypendiów, 

5) warunki utraty i zwrotu stypendium. 

§ 2. 1.   Ilekroć w regulaminie mowa o: 

1) stypendium - należy przez to rozumieć pomoc materialną, o której mowa w niniejszej uchwale 

przeznaczoną dla uzdolnionych studentów z Ukrainy, 

2) studencie - należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 69 ustawy - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) i jest obywatelem Ukrainy, 

3) kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o stypendium, o którym mowa w niniejszej 

uchwale, 

4) stypendyście- należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium, o którym mowa w niniejszej 

uchwale, 

5) uczelni - należy przez to rozumieć Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkolę Zawodową im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie. 

Rozdział 2. 

Forma pomocy 

§ 3. 1.   Stypendium naukowe przyznawane jest uzdolnionym studentom będącym obywatelami Ukrainy na 

pokrycie kosztów nauki. 

2. Stypendium przyznawane jest studentom z Ukrainy studiującym w Instytucie Kultury Europejskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita 

Cegielskiego w Gnieźnie. 

§ 4. Stypendium udzielane jest w formie pieniężnej wypłacanej miesięcznie w wysokości 400 zł. brutto. 

§ 5. 1.   Stypendium przyznawane jest na okres: 

1) od 1 października do 31 grudnia, 

2) od 1 stycznia maksymalnie do 30 września. 

§ 6. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, o którym mowa w § 9 ust. 2 regulaminu. 

Rozdział 3. 

Kryteria przyznawania stypendiów 

§ 7. 1.   Stypendium naukowe Miasta Gniezna może być przyznane studentowi z Ukrainy, który spełnia 

łącznie następujące kryteria: 

1) jest studentem minimum II roku, studiującym w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu lub Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego 

w Gnieźnie w systemie studiów stacjonarnych, 
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2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim poprzedzającym rok 

akademicki, w którym stypendium ma być przyznane nie niższą niż 4,00, 

3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów  zagranicznych, 

4) nie powtarzał roku. 

Rozdział 4. 

Tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendiów 

§ 8. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wyłącznie władzom Instytutu Kultury Europejskiej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita 

Cegielskiego w Gnieźnie. 

§ 9. 1.   Wnioski o udzielenie stypendiów wraz z listami kandydatów spełniających kryteria, o których 

mowa w § 7 regulaminu, składają władze uczelni o których mowa w § 8 w okresie do 5 października każdego 

roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać: 

1) nazwę uczelni, 

2) dane osobowe studenta, 

3) kopie dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, poświadczających spełnienie przez 

kandydata kryteriów, o których mowa w § 7 regulaminu, 

4) rekomendacje i prezentacje kandydata ubiegającego się o stypendium, 

5) udokumentowanie osiągnięć, 

6) informacje o innych pobieranych stypendiach, 

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, 

8) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię systemu oceniania w przypadku stosowania 

przez uczelnię systemów oceniania innych niż tradycyjna skala ocen, 

9) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki ma być przyznane stypendium. 

§ 10. 1.   Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją w składzie: 

1) Przewodniczący - Zastępca Prezydenta Miasta Gniezna, 

2) Członkowie: 

a) dyrektor wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

b) pracownik merytoryczny wydziału właściwego do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, 

c) przedstawiciel komisji właściwej do spraw oświaty Rady Miasta Gniezna, 

d) po jednym przedstawicielu uczelni, której dotyczą rozpatrywane wnioski. 

2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Gniezna stosownym zarządzeniem. 

3. Do zadań Komisji należy: 

1) sprawdzenie wniosków o stypendium naukowe pod względem poprawności formalnej, 

2) opiniowanie wniosków, 

3) przedstawianie  Prezydentowi  Miasta  Gniezna  do  zatwierdzenia  listy studentów, którym Komisja 

proponuje przyznać stypendium. 

4. Komisja podejmuje prace w obecności co najmniej połowy liczby członków. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

6. Obsługę biurową Komisji zapewnia wydział właściwy do spraw oświaty Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. 

7. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w § 9 ust. 2 regulaminu pozostaną bez 

rozpatrzenia. 
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Rozdział 5. 

Tryb realizacji stypendiów 

§ 11. Ilość przyznanych stypendiów jest zależna od wysokości środków finansowych, przeznaczonych na 

ten cel w budżecie miasta. 

§ 12. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności 

warunki wypłaty stypendium. 

§ 13. Stypendium będzie przekazywane do końca każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez 

stypendystę. 

Rozdział 6. 

Warunki utraty i zwrotu stypendium 

§ 14. 1.   Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w następujących 

przypadkach: 

1) skreślenia z listy studentów, 

2) przerwania studiów, 

3) skorzystania z urlopu dziekańskiego bądź przerwy w studiach, 

4) ukończenia studiów, 

5) zrzeczenia się prawa do stypendium, 

6) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta. 

2. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium również w przypadku, gdy 

przestanie spełniać kryteria wymagane do otrzymania stypendium, o których mowa w § 7 regulaminu. 

3. Uczelnia winna niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta Gniezna o zaistnieniu okoliczności, dla 

których wypłata stypendium stała się bezpodstawna. 

§ 15. 1.   Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2  regulaminu, 

następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały 

okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium. 

2. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje 

się jako świadczenie nienależne i podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania wraz z odsetkami ustawowymi w razie nie dochowania 

terminu zwrotu. 

§ 16. 
3) 

 1. Prezydent Miasta Gniezna w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych trudną sytuacją 

losową, na pisemny wniosek Stypendysty może: 

1) odstąpić od żądania zwrotu pobranego stypendium w całości lub w części, 

2) rozłożyć zwrot stypendium na raty, 

3) odroczyć termin zwrotu stypendium w całości lub w części. 

                                                      
3) 

Dodany przez § 1 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr X/134/2019 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2019 r. o zmianie 

uchwały w sprawie przyznawania stypendiów studentom publicznych uczelni wyższych działających na terenie Miasta 

Gniezna oraz zasad ich przyznawania. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 5241


		2020-06-26T11:44:54+0000
	Polska
	Arleta Kinga Kwiatkowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




