
 
 

UCHWAŁA NR LVI/1174/2021 
RADY MIASTA RZESZOWA 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. 
Primus inter pares 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Rzeszowa uchwala zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 
dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz uczniów będących absolwentami 
tych szkół w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares. 

Rozdział 1. 
Formy realizacji Programu 

§ 2. 1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, zwany dalej „Programem”, wspiera 
szczególnie uzdolnionych uczniów rzeszowskich szkół, w tym uczniów będących absolwentami tych szkół. 

2. Formami realizacji Programu są Stypendia: 

1) Primus, 

2) Zawodowiec,  

3) Mistrz, 

4) Młody inżynier,  

5) Artysta, 

6) Zdolny uczeń. 

Rozdział 2. 
 Stypendium Primus 

§ 3. Stypendia Primus mogą być przyznane uczniom będącym absolwentami rzeszowskich szkół 
publicznych i niepublicznych z wyjątkiem szkół policealnych i dla dorosłych, którzy w danym roku szkolnym 
przystąpili do egzaminu końcowego danego etapu nauki w terminie głównym lub dodatkowym określonych 
w harmonogramie podanym w komunikacie Centralnej Komisji Edukacyjnej i osiągnęli wynik egzaminu: 

1) ósmoklasisty – na poziomie co najmniej 95 %, liczonych jako średnia z przedmiotów obowiązkowych, 

2) maturalnego – na poziomie co najmniej 90 %, liczonych jako średnia z obowiązkowych przedmiotów na 
poziomie podstawowym oraz co najmniej 80 %, liczonych jako średnia z dwóch przedmiotów na poziomie 
rozszerzonym. 
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Rozdział 3. 
 Stypendium Zawodowiec 

§ 4. Stypendia Zawodowiec mogą być przyznane uczniom rzeszowskich ponadpodstawowych szkół 
publicznych i niepublicznych oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne z wyłączeniem szkół 
policealnych oraz szkół dla dorosłych, którzy przystąpili po raz pierwszy do egzaminu: 

1) zawodowego dla konkretnej kwalifikacji i osiągnęli wynik co najmniej 85 %, liczony jako średnia wyniku 
z części praktycznej i pisemnej egzaminu, 

2) dyplomowego (w przypadku uczniów będących absolwentami liceum szkół plastycznych) i uzyskali wynik 
co najmniej 5,50, liczony jako średnia ocen z części praktycznej i teoretycznej egzaminu, 

3) dyplomowego (w przypadku uczniów będących absolwentami szkoły muzycznej II stopnia) i uzyskali 
łącznie wynik: 

a) z części praktycznej – co najmniej 23 punkty liczone jako średnia wyników z egzaminów 
obowiązkowych, 

b) z części teoretycznej na poziomie co najmniej 5,00. 

Rozdział 4. 
 Stypendium Mistrz 

§ 5. Stypendia Mistrz mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych z wyjątkiem szkół 
policealnych i dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który 
ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:  

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 

2) uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad i turniejów wymienionych w wykazie, o którym mowa 
w art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego 
z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, które uprawniają do zwolnienia z przystąpienia do 
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części 
pisemnej egzaminu zawodowego. 

Rozdział 5. 
 Stypendium Młody inżynier 

§ 6. 1. Stypendia Młody inżynier mogą być przyznane uczniom ponadpodstawowych szkół publicznych 
i niepublicznych z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji 
rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie 
następujące kryteria:  

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 

2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej 5,10, 

3) uzyskali średnią ocen z wybranych przedmiotów ogólnokształcących (matematyczno-przyrodniczych), 
zawodowych albo ogólnozawodowych co najmniej 5,30, 

4) uzyskali co najmniej dostateczne oceny z zajęć edukacyjnych. 

2. Średnią ocen, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oblicza się: 

1) w przypadku liceum ogólnokształcącego – na podstawie oceny z matematyki oraz ocen z dwóch 
przedmiotów wybranych spośród następujących:  

a) biologia, 

b) chemia, 

c) fizyka, 

d) geografia, 

e) informatyka, 
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f) ww. przedmioty z dodatkowym określeniem. 

2) w przypadku technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia – na podstawie oceny z matematyki oraz ocen 
z dwóch przedmiotów wybranych zarówno spośród wymienionych w ust. 2 pkt. 1, jak i zawodowych 
teoretycznych właściwych dla danego zawodu przewidzianych w szkolnych planach nauczania.  

Rozdział 6. 
 Stypendium Artysta 

§ 7. Stypendia Artysta mogą być przyznane uczniom szkół artystycznych, publicznych i niepublicznych, 
realizujących kształcenie ogólne, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na 
który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 

2) uzyskali średnią ocen ze wszystkich ogólnokształcących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00 oraz: 

a) uzyskali średnią ocen z artystycznych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,60 – dotyczy klas IV – VI 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, 

b) uzyskali średnią ocen z artystycznych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30 – w pozostałych 
przypadkach, 

3) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcie odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym 
lub świadectwie ukończenia szkoły: 

a) udział w olimpiadach lub 

b) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej 
i kuratora oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, lub 

c) osiągnięcia artystyczne i sportowe – co najmniej na szczeblu regionalnym. 

Rozdział 7. 
 Stypendium Zdolny uczeń 

§ 8. Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych, 
z wyjątkiem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio 
poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów, 

2) uzyskali średnią ocen z wybranych 3 zajęć edukacyjnych objętych egzaminem ósmoklasisty lub 
maturalnym przynajmniej: 

a) 5,60 – w przypadku uczniów szkoły podstawowej, 

b) 5,30 – w przypadku uczniów szkoły ponadpodstawowych, 

3) uzyskali miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych 
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół wymienione jako szczególne osiągnięcia 
odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły. 

Rozdział 8. 
Terminy 

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) w przypadku Stypendium Primus do 15 lipca danego roku; 

2) w  przypadku Stypendium Zawodowiec: 

a) do 15 lipca danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół ponadpodstawowych, 

b) od 15 do 30 września danego roku – uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

3) w przypadku Stypendium Mistrz; 
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a) do 31 maja danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem 
szkół branżowych, 

b) od 15 lipca danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół branżowych i uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, 

4) w przypadku Stypendium Młody inżynier; 

a) do 31 maja danego roku -- uczniowie będący absolwentami szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem 
szkół branżowych, 

b) do 15 lipca danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół branżowych, 

c) od 15 do 30 września danego roku – uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

5) w przypadku Stypendium Artysta; 

a) do 31 maja danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół artystycznych, z wyłączeniem szkoły 
muzycznej I stopnia, 

b) do 15 lipca danego roku – uczniowie szkół artystycznych oraz uczniowie będący absolwentami szkoły 
muzycznej I stopnia, 

6) w przypadku Stypendium Zdolny uczeń; 

a) do 31 maja danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem 
szkół branżowych, 

b) do 15 lipca danego roku – uczniowie będący absolwentami szkół branżowych oraz uczniowie szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po 
upływie ustalonego terminu: 

1) w przypadku Stypendiów: Primus, Mistrz, Artysta i Zdolny uczeń nie później niż do 30 września danego 
roku, a w przypadku Stypendium Młody inżynier i  Zawodowiec nie później niż do 31 października danego 
roku, z zastrzeżeniem pkt. 2 

2) w przypadku absolwentów szkół branżowych Stypendia: Młody inżynier i Zawodowiec nie później niż do 
30 września danego roku, 

3) w przypadku zmiany terminów egzaminów  zewnętrznych w kalendarzu roku szkolnego – nie później niż 
dwa tygodnie od ogłoszenia wyników egzaminów: zawodowego, ósmoklasisty i maturalnego, 

4) w stosunku do uczniów, którzy w wyniku zmiany granic administracyjnych Rzeszowa spełniają kryteria 
określone § 3 -- 8, dopuszcza się możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium w terminie 
innym niż określono w § 9 ust. 1 jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty zmiany granic. 

Rozdział 9. 
Zasady i tryb przyznawania stypendiów 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie Stypendium w ramach Programu składa dyrektor szkoły do Prezydenta 
Miasta Rzeszowa. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku przez pełnoletniego ucznia  albo rodzica 
(opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się: 

1) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Primus:  

a) ósmoklasista – kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 pkt. 1, stwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną, 

b) maturzysta – kserokopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu maturalnego 
potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 pkt. 2, stwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną; 
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2) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Zawodowiec dokument potwierdzający spełnienie 
kryteriów, o których mowa w § 4, stwierdzony za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę 
upoważnioną; 

3) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Mistrz – kserokopię zaświadczenia 
potwierdzającego zdobycie uprawnienia do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego 
przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu zawodowego, 
stwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną; 

4) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Młody inżynier – kserokopię arkusza ocen 
potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 1., stwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną; w przypadku technikum, branżowej szkoły 
I i II stopnia – do wniosku dołącza się również wykaz przedmiotów realizowanych w kształceniu 
zawodowym teoretycznym;  

5) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Artysta – kserokopię arkusza ocen 
potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w § 7, stwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną; 

6) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o Stypendium Zdolny uczeń – kserokopię arkusza ocen 
potwierdzającego spełnienie kryteriów, o których mowa w § 8, stwierdzoną za zgodność z oryginałem 
przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną. 

3. W przypadku zdobycia w danym roku szkolnym przez ucznia kilku tytułów laureata konkursów, 
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, przyznaje się Stypendium Mistrz w wysokości stanowiącej wielokrotność 
kwoty przysługującej za każde uzyskanie tytułu.  

4. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Prezydent Miasta Rzeszowa. W przypadku gdy 
wniosek nie spełnia wymagań określonych w niniejszej uchwale, szkoła, uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun 
prawny) w przypadku ucznia niepełnoletniego -- na wezwanie, w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia 
otrzymania wezwania -- są zobowiązani przedłożyć poprawiony wniosek lub załącznik osobiście lub listownie. 
Nieusunięcie niepoprawności w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia. 

5. Stypendium przyznaje lub odmawia jego przyznania Prezydent Miasta Rzeszowa. 

Rozdział 10. 
Wypłata stypendiów 

§ 11. 1. Stypendia: Primus, Mistrz i Zawodowiec przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego 
świadczenia pieniężnego. 

2. Stypendia: Młody Inżynier, Artysta i Zdolny uczeń przyznaje się na okres od października do czerwca 
roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem: 

1) uczniów będący absolwentami, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego 
świadczenia pieniężnego, 

2) przypadków określonych w § 9 ust. 2 pkt 4, w których stypendium przyznaje się na okres od stycznia do 
czerwca danego roku szkolnego. 

3. Stypendium jest wypłacane w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego. 

4. Stypendium nie wypłaca się uczniom, którzy zaprzestali uczęszczania do szkoły, której siedziba znajduje 
się na terenie Gminy Miasto Rzeszów oraz w sytuacji złożenia przez ucznia pełnoletniego lub rodzica 
(opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego pisemnej rezygnacji z pobierania stypendium. 

5. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiło zdarzenie określone w ust. 4. W przypadku rezygnacji stypendium wstrzymuje się z dniem 
określonym w oświadczeniu o rezygnacji. 

6. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta 
Miasta Rzeszowa o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 4. 
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7. Pełnoletni uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do 
niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji 
podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: adresu zamieszkania, adresu do 
korespondencji, numeru rachunku bankowego oraz podjęcia przez ucznia nauki w innej szkole). 

8. Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach określonych w ust. 4 
i pobieranie stypendium w sposób niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania 
od pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie 
pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od 
dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy. 

Rozdział 11. 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 1. Do czasu zakończenia nauki przez uczniów wygaszanej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych 
stosuje się do nich przepisy właściwe dla uczniów i absolwentów liceum sztuk plastycznych. 

2. Dla uczniów zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie stosuje się przepisy właściwe 
dla uczniów zdających egzamin zawodowy. 

§ 13. 1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie pomocy w ramach Programu ustalana jest 
corocznie w budżecie gminy. 

2. Wysokość stypendiów określa zarządzeniem Prezydent Miasta Rzeszowa. 

3. Prezydent Miasta Rzeszowa, za pośrednictwem dyrektora szkoły, zawiadamia ucznia pełnoletniego lub 
rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego o wysokości i okresie przyznania oraz odmowie 
przyznania Stypendium. 

4. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości. 

5. Pełnoletni uczeń, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego akceptuje warunki określone 
w Programie poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia stanowiącego część wniosku. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma po raz pierwszy zastosowanie do stypendiów przyznawanych za rok 
szkolny 2022/2023. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa 

 
 

Andrzej Dec 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 6 – Poz. 143



UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) w art. 90t ust. 1 pkt 2 umożliwia
wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w drodze tworzenia programów lokalnych lub
regionalnych.

Na tej podstawie stworzono Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, którego --
zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 4 -- kluczowym elementem funkcjonowania staje się przyjęcie niniejszej
uchwały. Uchwała określa szczegółowe warunki i tryby przyznawania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa
stypendiów dla uzdolnionych uczniów.

Zmieniające się potrzeby edukacyjne powodują konieczność zmiany uregulowań w zakresie istniejącego
systemu stypendialnego. Bazując na wieloletnim doświadczeniu związanym z realizacją Programu
Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie funkcjonowania Programu
Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, zmodyfikowano zasady ubiegania się uczniów
i uczniów będących absolwentami tych szkół o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Uwzględniając sugestie zarówno dyrektorów szkół, jak i uczniów z katalogu kryteriów przyznania
stypendiów wyeliminowano: ocenę zachowania i nieusprawiedliwione nieobecności.

Projekt niniejszej uchwały kierowany jest do szerszej grupy odbiorców. Nastąpiła dywersyfikacja form
stypendiów, w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również
typu szkoły. Nastąpiło większe zróżnicowanie form stypendiów, które uwzględniają różne aspekty nieujęte
w dotychczasowych rozwiązaniach.

Nową formą pomocy jest Stypendium Zawodowiec, skierowane do uczniów, którzy w ramach nauki
zdobywają kwalifikacje zawodowe lub zdają egzamin dyplomowy. Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie
wyniki z tych egzaminów, otrzymają powyższe stypendium.

Jednym z zasadniczych celów Programu Primus inter pares jest zwrócenie uwagi na obiektywne
i sprawdzalne kryteria oceny uczniów – wyniki w egzaminach zewnętrznych oraz sukcesy uczniów
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stypendium Zdolny uczeń otrzymało nową formę –
wymaganą do tej pory średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych zastąpiono średnią ocen z zajęć
objętych egzaminami zewnętrznymi.

Pewnego rodzaju kontynuacją funkcjonującego dotychczas Programu są Stypendia: Mistrz, Młody inżynier i
Artysta.

Nowy Program docenia uczniów wybitnie zdolnych, umożliwiając im ubieganie się o kilka form
stypendiów. Zrezygnowano z ograniczenia dotyczącego łączenia ze sobą pobierania różnych typów
stypendiów innych niż stypendium Primus. Najzdolniejsi uczniowie będą mogli ubiegać się równocześnie
np. o takie formy stypendiów jak: Primus, Mistrz, Młody inżynier i Zdolny uczeń lub Zawodowiec, Mistrz,
Młody inżynier i Zdolny uczeń, zaś w przypadku uczniów szkół artystycznych stypendiów:
Primus/Zawodowiec, Mistrz, Artysta i Zdolny uczeń.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 7 – Poz. 143


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



	Rozdział 2
	Rozdział 2 Paragraf 3
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 1
	Rozdział 2 Paragraf 3 Punkt 2


	Rozdział 3
	Rozdział 3 Paragraf 4
	Rozdział 3 Paragraf 4 Punkt 1
	Rozdział 3 Paragraf 4 Punkt 2
	Rozdział 3 Paragraf 4 Punkt 3
	Rozdział 3 Paragraf 4 Punkt 3 Litera a
	Rozdział 3 Paragraf 4 Punkt 3 Litera b



	Rozdział 4
	Rozdział 4 Paragraf 5
	Rozdział 4 Paragraf 5 Punkt 1
	Rozdział 4 Paragraf 5 Punkt 2


	Rozdział 5
	Rozdział 5 Paragraf 6
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 1
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 2
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 3
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 4
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1 Litera a
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1 Litera b
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1 Litera c
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1 Litera d
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1 Litera e
	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1 Litera f

	Rozdział 5 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 2



	Rozdział 6
	Rozdział 6 Paragraf 7
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 1
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 2
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 2 Litera a
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 2 Litera b

	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 3
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 3 Litera a
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 3 Litera b
	Rozdział 6 Paragraf 7 Punkt 3 Litera c



	Rozdział 7
	Rozdział 7 Paragraf 8
	Rozdział 7 Paragraf 8 Punkt 1
	Rozdział 7 Paragraf 8 Punkt 2
	Rozdział 7 Paragraf 8 Punkt 2 Litera a
	Rozdział 7 Paragraf 8 Punkt 2 Litera b

	Rozdział 7 Paragraf 8 Punkt 3


	Rozdział 8
	Rozdział 8 Paragraf 9
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 1
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 2
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 2 Litera a
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 2 Litera b

	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera a
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 3 Litera b

	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 4
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 4 Litera a
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 4 Litera b
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 4 Litera c

	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 5
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 5 Litera a
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 5 Litera b

	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 6
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 6 Litera a
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 1 Punkt 6 Litera b

	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 2
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 2 Punkt 2
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 2 Punkt 3
	Rozdział 8 Paragraf 9 Ustęp 2 Punkt 4



	Rozdział 9
	Rozdział 9 Paragraf 10
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 1 Litera a
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 1 Litera b

	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 2
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 3
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 4
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 5
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 2 Punkt 6

	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 3
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 4
	Rozdział 9 Paragraf 10 Ustęp 5


	Rozdział 10
	Rozdział 10 Paragraf 11
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 2
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 2 Punkt 2

	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 3
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 4
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 5
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 6
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 7
	Rozdział 10 Paragraf 11 Ustęp 8


	Rozdział 11
	Rozdział 11 Paragraf 12
	Rozdział 11 Paragraf 12 Ustęp 2

	Rozdział 11 Paragraf 13
	Rozdział 11 Paragraf 13 Ustęp 2
	Rozdział 11 Paragraf 13 Ustęp 3
	Rozdział 11 Paragraf 13 Ustęp 4
	Rozdział 11 Paragraf 13 Ustęp 5

	Rozdział 11 Paragraf 14
	Rozdział 11 Paragraf 15


	Uzasadnienie

		2022-01-12T13:07:04+0000
	Polska
	Marcin Jacek Zaborniak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




