
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2023 
BURMISTRZA MIASTA MARKI 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu "Kobieta z Marką 2023" 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ogłasza się konkurs „Kobieta z Marką 2023”, zwany dalej Konkursem. 
§ 2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik do zarządzenia. 
§ 3. W celu wyłonienia laureatek Konkursu powołuje się Kapitułę Konkursu, 

w składzie: 
1) Paweł Pniewski, 
2) Andrzej Rostek, 
3) Sebastian Sut, 
4) Elżbieta Błońska, 
5) Katarzyna Pisarska, 
6) Beata Sawoń, 
7) Emilia Wrzosek. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Katarzynie Pisarskiej – Naczelnikowi  
Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

   

Burmistrz Miasta Marki 
 
 

Jacek Orych 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.3.2023 

Burmistrza Miasta Marki 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

Regulamin konkursu "Kobieta z Marką 2023" 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Organizatorem konkursu „Kobieta z Marką 2023”, zwanego dalej Konkursem, jest 
Burmistrz Miasta Marki. 

§ 2. Celem Konkursu jest wyróżnienie kobiet, które swoją działalnością przyczyniają się 
do rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego Miasta Marki oraz wspieranie 
aktywności kobiet z terenu Miasta Marki. 

§ 3. Uczestnikami Konkursu mogą zostać kobiety zamieszkałe na terenie Miasta Marki 
lub działające na rzecz społeczności Miasta Marki. 

TERMIN I WARUNKI ZGŁASZANIA NOMINACJI 
§ 4. 1. Nominacje w Konkursie mogą być składane przez: 

1) organizacje pozarządowe, 
2) gminne jednostki organizacyjne, 
3) grupę co najmniej 5 mieszkańców Miasta Marki, przy czy nie mogą to być członkowie 

Kapituły ani osoby nominowane. 
2. Warunkiem dopuszczenia nominacji jest poprawnie wypełniony właściwy formularz 

nominacji. Formularz nominacji dostępny jest na stronie www.marki.pl   lub w Wydziale 
Promocji, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Marki. 

3. Jedną kandydatkę można zgłosić w kilku kategoriach, o których mowa w § 5, pod 
warunkiem wypełnienia i złożenia oddzielnego formularza nominacji dla każdej kategorii 
wraz z uzasadnieniem dla każdej wybranej kategorii. 

4. Formularz nominacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
5. Do formularza nominacji powinien być załączony formularz zgody na udział kandydatki 

w Konkursie, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
6. Kandydatka, która uzyskała tytuł „Kobieta z Marką” co najmniej w jednej kategorii 

w którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu może być zgłoszona wyłącznie jako 
kandydatka w kategorii (kategoriach), w których nie uzyskała dotychczas tytułu. 

7. Nominacja kandydatki dokonana z naruszeniem warunku, o którym mowa 
w ust. 6, skutkowała będzie odrzuceniem nominacji przez Kapitułę Konkursu zwaną dalej 
Kapitułą. Stanowisko Kapituły jest ostateczne. 

8. Kapituła może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany kategorii 
w której zgłoszono kandydatkę na kategorię jej zdaniem właściwą dla osiągnięć Kandydatki. 
Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

9. Kapituła może w uzasadnionych przypadkach nie dopuścić nominacji pod obrady 
kapituły. Decyzja Kapituły jest ostateczna. 

§ 5. 1. Konkurs odbywa się w 5 kategoriach : 
1) przedsiębiorczość; 
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2) działalność społeczna; 
3) kultura; 
4) samorząd terytorialny; 
5) sport i zdrowie. 

2. Opisy poszczególnych kategorii: 
1) przedsiębiorczość: kobiety przedsiębiorcze, kreatywne, z sukcesami prowadzące 

działalność gospodarczą, które wnoszą swój wkład 
w unowocześnianie i rozwój gospodarczy Miasta Marki; 

2) działalność społeczna: kobiety, które angażują się w działalność na rzecz społeczeństwa 
Miasta Marki, aktywnie działające w organizacjach pozarządowych, realizujące inicjatywy 
i programy w zakresie działalności społecznej oraz pomocy społecznej; 

3) kultura: kobiety kreatywne, realizujące projekty kulturalne, prowadzące działalność 
kulturalną i edukacyjną, które przyczyniają się do rozwoju 
i zaangażowania kobiet na polu kultury, korzystając przy tym 
z różnorodnych form promocji kultury; 

4) samorząd terytorialny: kobiety, które aktywnie udzielają się w samorządzie terytorialnym, 
inicjujące nowatorskie rozwiązania w działalności tego samorządu (ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek takich, jak szkoły, przedszkola, domy kultury, ośrodki pomocy 
społecznej, urząd miasta 
i jednostki miejskie) jako pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, czy też radne; 

5) sport i zdrowie: kobiety aktywnie realizujące inicjatywy i programy 
w zakresie sportu, zdrowia, zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania czasu, rekreacji 
i aktywności fizycznej. Pobudzające do aktywnego oraz zdrowego trybu życia. 
§ 6. 1. Formularze nominacji wraz ze zgodą na udział w konkursie można składać: 

1) osobiście w kancelarii Urzędu Miasta w pokoju nr 13, w zaklejonej kopercie z dopiskiem 
„Konkurs Kobieta z Marką 2023” albo 

2) przysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Marki, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 
Marki albo 

3) wysłać skan tych dokumentów odręcznie podpisanych na adres wpr@marki.pl.  
2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 lutego 2023 r. o godzinie 15:00, decyduje data 

wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Marki. 
3. Zgłoszenia są weryfikowane przez pracowników Urzędu Miasta Marki pod kątem 

formalnym, a także wyrażenia zgody przez kandydatki zgłoszone do konkursu. 
4. Jeżeli najpóźniej na etapie weryfikacji, o której mowa w ust. 3, kandydatka 

nie potwierdzi gotowości udziału w konkursie, poprzez podpisanie potwierdzenia udziału 
w konkursie, zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia, a Kapituła Konkursu dokona 
zniszczenia formularza zgłoszenia kandydatki. 

KAPITUŁA KONKURSU 
§ 7. 1. Członków Kapituły powołuje Organizator konkursu. 
2. Kapitule przewodniczy Przewodniczący Kapituły wybrany przez członków Kapituły na 

pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Organizatora. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 00B271F2-5F86-495B-A501-67EC62634DFA. Podpisany Strona 2

mailto:wpr@marki.pl


3. Kapituła zajmuje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły. 

4. W posiedzeniach Kapituły, oprócz jej członków, mogą brać udział z głosem doradczym 
inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Kapituły. 

TRYB I ZASADY PRZYZNAWANIA TYTUŁU „Kobieta z Marką 2023” 
§ 8. 1. Kapituła ocenia zgłoszenia nominowanych osób, a następnie wskazuje 

Burmistrzowi Miasta Marki propozycję laureatek w poszczególnych kategoriach. 
2. Laureatki poszczególnych kategorii są niezwłocznie informowane 

o przyznanych tytułach. 
§ 9. 1. Tytuł przyznaje Burmistrz Miasta Marki w oparciu o propozycję Kapituły. 
2. Nagrodę główną w konkursie stanowi statuetka w danej kategorii oraz przewidziana 

przez Organizatora niespodzianka. 
INFORMACJE DODATKOWE 

§ 10. 1. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 5 marca 2023 roku podczas Konwentu 
Kobiet SZMINKA 2023, organizowanego przez Fundację Marecki Klub Kobiet z Pasją 
w Markach. Miejsce i godzina zostaną podane laureatkom. 

2. W przypadku odwołania bądź zmiany na tryb on-line Konwentu Kobiet SZMINKA 2023, 
wynikającego z wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COViD-19 
lub innymi nieprzewidzianymi sytuacjami, Organizator może zmienić czas i miejsce 
wręczenia nagród. O zmianach zostaną powiadomione wyłonione laureatki. 

§ 11. Formularze zgłoszenia i zgody kandydatek, które nie zostały laureatkami zostaną 
zniszczone przez Kapitułę Konkursu, po wręczeniu nagród laureatkom, o których mowa w § 
9 ust. 2. 

§ 12. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.marki.pl.  
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Formularz dla podmiotów nie będących osobami fizycznym, w tym osobami 

fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

Nominacja do tytułu 

„KOBIETA Z MARKĄ 2023” 

w kategorii* 

1) przedsiębiorczość 

2) działalność społeczna 

3) kultura 

4) samorząd terytorialny 

5) sport i zdrowie 

* wybierz odpowiednią kategorię przez podkreślenie  

Imię i nazwisko kandydatki: 

Miejsce zamieszkania kandydatki: 

Dane kontaktowe kandydatki: 
(telefon, e-mail) 

Miejsce pracy, działalności społecznej, nauki kandydatki: 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:  
(osiągnięcia kandydatki, opis działalności, uzasadnienie można przedstawić na odrębnej kartce 

dołączonej do formularza) 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu „Kobieta z Marką 2023”
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Dane zgłaszającego: 
(nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej (osób zgłaszających) 
 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność powyższych informacji 

oraz fakt zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 

2023”. 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781.). 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1, informuję iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach 

(05-270) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub listownie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie kandydatki do udziału  

w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”, a dane osobowe przetwarzane są na 

podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia  

i zakończenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2023” oraz w okresie przechowywania 

dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub 

ograniczenia przetwarzania; 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia kandydatki do udziału  

w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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Formularz dla podmiotów będących osobami fizycznymi, w tym osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 

Nominacja do tytułu 

„KOBIETA Z MARKĄ 2023” 

w kategorii* 

1) przedsiębiorczość 

2) działalność społeczna 

3) kultura 

4) samorząd terytorialny 

5) sport i zdrowie 

* wybierz odpowiednią kategorię przez podkreślenie 

Imię i nazwisko kandydatki: 

Miejsce zamieszkania kandydatki: 

Dane kontaktowe kandydatki: 

(telefon, e-mail) 

Miejsce pracy, działalności społecznej, nauki kandydatki: 

 

Uzasadnienie zgłoszenia:  

(osiągnięcia kandydatki, opis działalności, uzasadnienie można przedstawić na odrębnej kartce 

dołączonej do formularza) 
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Dane zgłaszającego: 

(nazwa, adres, telefon, fax, e-mail) 

 

Data i podpis osoby zgłaszającej (osób zgłaszających) 

 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem wiarygodność powyższych informacji 

oraz fakt zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 

2023”. 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu zgodnie z Ustawą  

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1781). 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1, informuję iż: 

10) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach 

(05-270) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

11) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym  

w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować za 

pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub listownie na adres siedziby 

administratora danych osobowych; 

12) celem przetwarzania danych osobowych jest zgłoszenie kandydatki do udziału w 

konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

zgody art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie 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); 

13) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych; 

14) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia  

i zakończenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2023” oraz w okresie przechowywania 

dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami; 

15) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, zmiany lub 

ograniczenia przetwarzania; 

16) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa; 

17) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zgłoszenia kandydatki do udziału  

w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”; 

18) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 

profilowaniu. 
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ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE 

„KOBIETA Z MARKĄ 2023” 

Imię i nazwisko kandydatki: 

Adres zamieszkania kandydatki: 

Telefon kandydatki:  

e-mail: 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych informacji oraz 

fakt zapoznania się z Regulaminem konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2023”. 

Oświadczam, że wyrażam dobrowolnie zgodę na: 

1) udział w konkursie „KOBIETA Z MARKĄ 2023”, zwanego dalej Konkursem, 

2) przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 

udziału w Konkursie, 

3) nieodpłatne udostępnienie mojego wizerunku i danych osobowych w związku 

z publikacją nagrania z wręczenia nagrody w ramach konkursu podczas 

Konwentu Kobiet SZMINKA 2023, organizowanego przez Fundację Marecki 

Klub Kobiet z Pasją oraz na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Miasta Marki. 

Miejscowość, data                    Podpis kandydatki 

Na podstawie 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informuję iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą  

w Markach (05-270) przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,  

2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  

z którym w sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować 

za pośrednictwem adresu mailowego: iod@marki.pl lub listownie na adres 

siedziby administratora danych osobowych; 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest udział w konkursie „KOBIETA  

Z MARKĄ 2021”, a dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, to jest 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych); 

4) Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą 

udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa lub podmiotów przetwarzających dane w imieniu 

administratora danych osobowych; 

5) Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do 

przeprowadzenia i zakończenia konkursu „KOBIETA Z MARKĄ 2023” oraz  

w okresie przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją ustalanym 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) przysługuje Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,  

a w sytuacjach przewidzianych w przepisach również prawo do przenoszenia 

swoich danych osobowych, ich sprostowania lub zmiany, ograniczenia 

przetwarzania, a także usunięcia swoich danych osobowych, przy czym 

cofnięcie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, których podanie 

nie jest obowiązkowe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych 

danych, które realizowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

7) ma Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa; 

8) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w konkursie 

„KOBIETA Z MARKĄ 2023”; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

oraz profilowaniu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 00B271F2-5F86-495B-A501-67EC62634DFA. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 3 Punkt 1
	Paragraf 3 Punkt 2
	Paragraf 3 Punkt 3
	Paragraf 3 Punkt 4
	Paragraf 3 Punkt 5
	Paragraf 3 Punkt 6
	Paragraf 3 Punkt 7

	Paragraf 4
	Paragraf 5

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

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


	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 3
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Ustęp 4

	Zalacznik 1 Paragraf 7
	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 2

	Zalacznik 1 Paragraf 9
	Zalacznik 1 Paragraf 9 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 10
	Zalacznik 1 Paragraf 10 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 11
	Zalacznik 1 Paragraf 12

	Zalacznik 1.1 do Załącznika 1
	Zalacznik 1.2 do Załącznika 1

		2023-01-10T11:56:28+0100
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




