
UCHWAŁA NR LVI/690/2023 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 8 lutego 2023 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki 
sportowe” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2023 r.  poz. 40) oraz  art. 31  ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1599, 2185) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin  przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe” 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr LVI/690/2023 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 8 lutego 2023 r. 

Regulamin  przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1. Niniejszy regulamin określa: 
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz  rodzaje i wysokości naród, wyróżnień  

dla osób fizycznych - zawodników za osiągnięte wyniki sportowe; 
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 
sportowym. 
§ 2. Dyscyplinami sportu o szczególnym znaczeniu dla Gminy Łask są: piłka nożna, piłka 

siatkowa, sporty walki, pływanie, modelarstwo. 
§ 3. Nagroda może zostać przyznana jako wyraz uznania: 

1) osobie fizycznej, zamieszkałej na terenie Gminy Łask i/lub trenującej w klubie sportowym  
mającym siedzibę i działającym na terenie Gminy Łask, która w okresie roku kalendarzowego 
poprzedzającego rok przyznania nagrody osiągnęła jeden z wysokich wyników sportowych, 
o którym mowa w § 6, zwanej dalej zawodnikiem; 

2) trenerowi - (przez którego należy rozumieć trenera lub instruktora w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie), prowadzącemu szkolenie zawodnika, o którym 
mowa w pkt 1, który w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania nagrody 
przyczynił się do osiągnięcia  jednego z wysokich wyników sportowych, o którym mowa w § 7. 
§ 4. Wyróżnienie może zostać przyznane jako wyraz uznania osobie fizycznej zamieszkałej na 

terenie Gminy Łask i/lub trenującego w klubie  sportowym  mającym siedzibę i działąjącym  na 
terenie Gminy Łask, która w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku 
o przyznanie wyróżnienia osiągnęła jeden z wyników sportowych, o którym mowa w § 8, zwanej 
dalej zawodnikiem. 

§ 5. Nagroda ma charakter pieniężny a jej wysokość w zależności od osiągniętego wyniku 
sportowego oraz znaczenia dyscypliny sportowej dla Gminy Łask wynosi: 
1) dla zawodnika, który osiągnął wynik sportowy w dyscyplinie określonej w § 2 – 100% 

odpowiedniej kwoty wskazanej w § 6; 
2) dla  zawodnika, który osiągnął  wynik sportowy w pozostałych dyscyplinach nie wskazanych w § 

2 – 50% odpowiedniej kwoty wskazanej w § 6; 
3) dla trenera prowadzącego szkolenie zawodnika osiągającego wysoki wynik sportowy 

w dyscyplinach określonych w § 2 – 100% odpowiedniej kwoty wskazanej w § 7; 
4) dla trenera prowadzącego szkolenie zawodnika osiągającego wysoki wynik sportowy 

w pozostałych dyscyplinach – 50% odpowiedniej kwoty wskazanej w § 7. 
§ 6. Nagrody mogą zostać przyznane zawodnikom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe 

w kategorii: seniorów, młodzieżowców, kadetów, juniorów, juniorów młodszych lub młodzików 
w następującej hierarchii ich ważności: 
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich – nagroda w wysokości 1200 zł brutto; 
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2) zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Akademickich 
Mistrzostwach Świata nagroda: 
a) za zdobycie I miejsca w wysokości 1000 zł brutto, 
b) za zdobycie II miejsca w wysokości  900 zł brutto, 
c) za zdobycie III miejsca w wysokości 800 zł brutto; 

3) zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy nagroda: 
a) za zdobycie I miejsca w wysokości 900 zł brutto, 
b) za zdobycie II miejsca w wysokości  800 zł brutto, 
c) za zdobycie III miejsca w wysokości 700 zł brutto; 

4) zajęcie miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Akademickich Mistrzostwach Polski nagroda: 
a) za zdobycie I miejsca w wysokości 800 zł brutto, 
b) za zdobycie II miejsca w wysokości  700 zł brutto, 
c) za zdobycie III miejsca w wysokości 600 zł brutto; 

5) za udział w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, 
Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, zajęcie miejsca medalowego na innych turniejach 
sportowych o charakterze międzynarodowym lub powołanie do Kadry Polski nagroda 
w wysokości 500 zł brutto; 

6) zajęcie miejsca medalowego na innych turniejach o charakterze ogólnopolskim, powołanie do 
Kadry Województwa lub zdobycie medalu w turnieju co najmniej wojewódzkim nagroda 
w wysokości 400 zł brutto. 
§ 7. Nagroda może zostać przyznana trenerowi, który przyczynił się do osiągnięcia przez 

szkolonego zawodnika wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym w następującej hierarchii ich ważności: 
1) za udział szkolonego zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich - nagroda dla 

trenera w wysokości 800 zł brutto; 
2) zdobycie przez szkolonego zawodnika miejsca od I do III na Mistrzostwach Świata, Pucharach 

Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy - nagroda   
dla trenera w wysokości 600 zł brutto; 

3) zdobycie przez szkolonego zawodnika miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski, Pucharach 
Polski  - nagroda dla trenera w wysokości 500 zł brutto; 

4) za udział szkolonego zawodnika w Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, Akademickich 
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, zdobycie przez szkolonego 
zawodnika miejsca od I do III na innych turniejach o charakterze międzynarodowym,  powołanie 
zawodnika do Kadry Polski - nagroda dla trenera w wysokości 400 zł brutto; 

5) zdobycie przez szkolonego zawodnika miejsca od I do III na innych turniejach o charakterze co 
najmniej ogólnopolskim lub powołanie zawodnika do Kadry Województwa - nagroda dla trenera 
w wysokości 300 zł brutto. 
§ 8. Przyznanie nagrody trenerowi nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego 

przyznania nagrody dla zawodnika. 
§ 9. Wyróżnienie może zostać przyznane zawodnikowi w formie pucharu, statuetki, dyplomu lub 

listu gratulacyjnego za co najmniej udział w zawodach o zasięgu wojewódzkim  w dyscyplinie 
określonej w § 2. 
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§ 10. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. 
§ 11. W przypadku osiągnięcia, przyczynienia się do osiągnięcia dwóch lub więcej wyników 

sportowych w danym roku, o których mowa w regulaminie nagroda lub wyróżnienie przyznawane jest 
tylko raz za najlepszy z wyników. 

§ 12. 1. Wysokość środków na nagrody, wyróżnienia planowana jest corocznie w budżecie Gminy 
Łask i  uzależniona jest od możliwości finansowych gminy. 

2. Łączna wysokość przyznanych w danym roku nagród wyróżnień sportowych nie może 
przekroczyć kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie gminy. 

3. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski o przyznanie nagród w dyscyplinach 
o szczególnym znaczeniu dla Gminy Łask, o których mowa w § 2. 

§ 13. 1. Przyznawanie nagród, wyróżnień należy do kompetencji Burmistrza Łasku. 
2. Informację o osobach, którym przyznano nagrody, wyróżnienia podaje się do publicznej 

wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
§ 14. Nagroda, wyróżnienie dla  zawodnika przyznawana jest na pisemny wniosek: 

1) klubu sportowego, w którym zawodnik jest zrzeszony; 
2) pełnoletniego zawodnika lub rodzica/prawnego opiekuna w przypadku zawodnika 

niepełnoletniego. 
§ 15. Nagroda dla trenera przyznawana jest na pisemny wniosek: 

1) klubu sportowego, w którym trener prowadzi szkolenie zawodnika; 
2) trenera. 

§ 16. Burmistrz Łasku może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę lub wyróżnienie w każdym 
czasie z pominięciem procedury składania wniosków. 

§ 17. 1. Wnioski o przyznanie nagród, wyróżnień należy składać wraz z załącznikami w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku w terminie do dnia 20 kwietnia danego roku za 
wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym. Wnioski złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane.  

2. W przypadku wniosków niekompletnych, wymagających złożenia dodatkowych informacji 
wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia bądź złożenia dodatkowych informacji, wskazując 
termin w jakim należy ich dokonać. W przypadku nie dokonania przez wnioskodawcę uzupełnienia 
w terminie określonym w wezwaniu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z ich 
przyznaniem. 

§ 18. 1. Wniosek o przyznanie nagrody, wyróżnienia powinien zawierać w szczególności: 
1) nazwę i dane wnioskodawcy; 
2) dane osobowe kandydata do nagrody lub wyróżnienia; 
3) informacje dotyczące uzyskanego wyniku sportowego, o którym mowa w regulaminie, za który 

nagroda lub wyróżnienie ma zostać przyznane; 
4) uzasadnienie wniosku; 
5) kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie wyniku 

sportowego, za który nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane; 
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6) w  przypadku wniosku składanego o przyznanie nagrody dla trenera dodatkowo do wniosku 
należy dołączyć kopie (poświadczone za zgodność z orginałem) aktualnych uprawnień zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

7) klauzulę informacyjną, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody, wyróżnienia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 
§ 19. Wręczenie przyznanych nagród, wyróżnień odbywa się w terminie wyznaczonym przez 

Burmistrza Łasku. 
§ 20. Przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o nagrodę, 

wyróżnienie nie stanowią podstawy dla roszczeń osób fizycznych, zawodników, trenerów, ani 
zobowiązań organów Gminy Łask do ich przyznania tym osobom. 

§ 21. 1. Burmistrz Łasku pozbawia nagrody lub wyróżnienia w przypadku, gdy zostały one 
przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane lub po powzięciu informacji o anulowaniu wyniku 
sportowego. 

2. Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane lub za 
anulowany wynik sportowy podlega zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Łask wraz z odsetkami 
ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia jej przekazania. 
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Załącznik Nr 1  
do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Data........................................ 
……………………………… 
................................................ 
(nazwa i adres wnioskodawcy) 1 

Wniosek o przyznanie:  
- nagrody dla zawodnika za osiągnięty wynik sportowy;* 
- wyróżnienia dla  zawodnika  za osiągnięty wynik sportowy;* 
- nagrody dla trenera  prowadzącego szkolenie  zawodnika  osiągającego wysoki wynik sportowy                   
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 
sportowym* 
(*niepotrzebne skreślić )  
1. Imię i nazwisko osoby zgłaszanej do nagrody lub wyróżnienia:.................................................... 

…………………………………………………………………………............................................... 
2. Data urodzenia:………………………………………………………………………………….. 
3. PESEL:………………………………………………………………………………………....... 
4. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………... 
5. Dyscyplina sportu, w której uzyskano wysoki wynik sportowy:……………………................... 

 ........................................................................................................................................................ 
6. Nazwa i adres Klubu Sportowego, z którym kandydat jest związany (jeśli dotyczy): 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
7. Adres Urzędu Skarbowego: .......................................................................................................... 
8. Numer rachunku bankowego, na który należy przekazać nagrodę w przypadku jej przyznania: 

................................................................................................................................................................... 
9. Wskazanie wyniku sportowego, za który nagroda lub wyróżnienie ma zostać przyznane - 

zgodnie z § 6, § 7 lub § 8 Regulaminu (należy wskazać w szczególności: uzyskany wynik sportowy, 
nazwę zawodów, kategorię, datę  oraz ich miejsce) 

 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................ 

10. Uzasadnienie przyznania nagrody/wyróżnienia:............................................................................ 
 ........................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................ 

      --------------------------------------------- 
       (podpis wnioskodawcy) * 
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1 W przypadku wniosku o nagrodę, wyróżnienie składanego przez rodzica/opiekuna prawnego dla 
zawodnika niepełnoletniego wniosek w imieniu zawodnika  składa i podpisuje rodzic/opiekun prawny  

Obowiązkowe załączniki: 
1. Kopie dokumentów(poświadczone za zgodność  z oryginałem) potwierdzające uzyskanie 

wyniku sportowego, za który nagroda lub wyróżnienie  ma być przyznane. 
2. W przypadku wniosku o przyznanie nagrody dla trenera dodatkowo do wniosku należy 

dołączyć kopie  (poświadczone za zgodność z orginałem) aktualnych uprawnień zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

3. Klauzula informacyjna. 
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679                         

z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
dalej zwane „RODO”  informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100, 
Łask, NIP 8311575675, tel.: 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl. 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl. 
3. Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest rozpatrzenie wniosku złożonego                                  

o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wyniku sportowego. 
4. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat. 
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa,  które określa ustawa                        

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie wyrażonej zgody, przy czym 
przysługuje Państwu możliwość jej wycofania w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność 
przetwarzania dokonanego wcześniej. 

7. Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.  
8. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo 
skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane 
kontaktowe. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. 
11. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, na potrzeby 
realizacji celu jakim jest rozpatrzenie wniosku złożonego o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za 
osiągnięcie wyniku sportowego. 

W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia wyrażam zgodę na zamieszczanie mojego 
wizerunku utrwalonego podczas  wręczenia  nagrody lub wyróżnienia   na stronie  www.lask.pl  oraz 
w  piśmie samorządów powiatu łaskiego "Panorama Łaska" oraz innych materiałach promocyjno – 
informacyjnych  Gminy Łask w celu publikowania zdjęć z ww.  wręczenia.  

Data …………………......    
* Podpis kandydata do nagrody lub wyróżnienia 
………………....................................................... 
*W przypadku gdy kandydat do nagrody lub wyróżnienia w dniu wypełnienia formularza 

nie ukończył 16 roku życia wymagany jest podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 846787E9-8847-4355-AC89-8BD7A44B00AE. Podpisany Strona 1

mailto:um@lask.pl
http://www.lask.pl/

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 1 Punkt 2

	Zalacznik 1 Paragraf 2
	Zalacznik 1 Paragraf 3
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 3 Punkt 2

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

	Zalacznik 1 Paragraf 6
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 2 Litera a
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 2 Litera b
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 2 Litera c

	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 3 Litera a
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 3 Litera b
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 3 Litera c

	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 4
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 4 Litera a
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 4 Litera b
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 4 Litera c

	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 5
	Zalacznik 1 Paragraf 6 Punkt 6

	Zalacznik 1 Paragraf 7
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Punkt 4
	Zalacznik 1 Paragraf 7 Punkt 5

	Zalacznik 1 Paragraf 8
	Zalacznik 1 Paragraf 9
	Zalacznik 1 Paragraf 10
	Zalacznik 1 Paragraf 11
	Zalacznik 1 Paragraf 12
	Zalacznik 1 Paragraf 12 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 12 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 13
	Zalacznik 1 Paragraf 13 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 14
	Zalacznik 1 Paragraf 14 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 14 Punkt 2

	Zalacznik 1 Paragraf 15
	Zalacznik 1 Paragraf 15 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 15 Punkt 2

	Zalacznik 1 Paragraf 16
	Zalacznik 1 Paragraf 17
	Zalacznik 1 Paragraf 17 Ustęp 2
	Zalacznik 1 Paragraf 17 Ustęp 3

	Zalacznik 1 Paragraf 18
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 4
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 5
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 6
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 1 Punkt 7
	Zalacznik 1 Paragraf 18 Ustęp 2

	Zalacznik 1 Paragraf 19
	Zalacznik 1 Paragraf 20
	Zalacznik 1 Paragraf 21
	Zalacznik 1 Paragraf 21 Ustęp 2


	Zalacznik 1 do Zalacznika 1
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Tiret - (1)
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Tiret - (2)
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Tiret - (3)
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 1
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 2
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 3
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 4
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 5
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 6
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 7
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 8
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 9
	Zalacznik 1 do Zalacznika 1 Ustęp 10

	Zalacznik 2 do Zalacznika 1
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 1
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 2
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 3
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 4
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 5
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 6
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 7
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 8
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 9
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 10
	Zalacznik 2 do Zalacznika 1 Ustęp 11


