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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 15/21/22  

Rady Pedagogicznej 
ZSP1 w Tychach  

z dnia 22.12.2021r. 

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO 

NR 1 

W TYCHACH 

 

Tekst ujednolicony 

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2022 r.  

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 
zm.) – art. 91, art. 98 oraz art. 102. 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915). 

 Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 
1078). 

 

§ 1 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 

w Tychach 

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 2 w Tychach 

3) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 

w Tychach 

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo Oświatowe 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1327-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-w-szkole/ustawa-z-dnia-12-kwietnia-2019-r.-o-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1078-17217.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-w-szkole/ustawa-z-dnia-12-kwietnia-2019-r.-o-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1078-17217.html
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5) statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 1 w Tychach. 

§ 2 

 

1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Tychach. 

1a. Nazwa zespołu jest używana w pełnym brzmieniu 

2. Siedzibą zespołu jest budynek w Tychach przy ul. Leśnej 66. 

3. W skład zespołu wchodzą: 

a. Przedszkole nr 2 w Tychach; 

b. Szkoła Podstawowa nr 9 w Tychach. 

4. Organem prowadzącym Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Tychach jest Gmina 

Miasta Tychy z siedzibą przy Al.Niepodległości 49, 43-100 Tychy. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem jest Śląski Kurator 

Oświaty. 

 

§ 3 

1. Zespół został utworzony w celu podniesienia sprawności i efektywności 

zarządzania jednostkami oświatowymi wchodzącymi w jego skład. 

1a. Zadaniem zespołu jest w szczególności:  

1) zapewnienie warunków realizacji statutowych celów i zadań jednostek 

wchodzących w skład zespołu; 

2) zarządzanie obiektami szkół wchodzących w skład zespołu; 

3) organizowanie wspólnej obsługi administracyjno-finansowej jednostek 

wchodzących w skład zespołu;  

4) prowadzenie polityki kadrowej służącej poprawie jakości pracy szkół 

wchodzących w jego skład; 

5) organizowanie uczniom, nauczycielom i rodzicom równego dostępu do 

zasobów zespołu; 

6) zapewnienie uczniom i pracownikom bezpieczeństwa zgodnie z zasadami 

p.poż. i BHP. 
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2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola i Szkoły Podstawowej określają ich 

statuty. 

 

§ 4 

1. Organem prowadzącym zespół jest Gmina Miasta Tychy. 

2. Nadzór pedagogiczny nad zespołem sprawuje Śląski Kurator Oświaty. 

3. Obsługę finansowo-księgową prowadzi Miejskie Centrum Oświaty w Tychach. 

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej zespołu regulują odrębne przepisy. 

5. W zespole tworzy się jeden plan finansowy obejmujący wykonanie zadań 

jednostek wymienionych w § 2 ust. 3. 

 

§ 5 

1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym działają następujące, wspólne organy: 

1) Dyrektor zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej. 

 

§ 6 

1. Dyrektor zespołu, jest jednoosobowym organem wykonawczym zespołu 

oraz jednoosobowym organem wykonawczym szkoły podstawowej i przedszkola 

wchodzących w skład zespołu, pełniącym funkcje zarządcze. 

2. Dyrektor zespołu wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone 

w odrębnych przepisach dla: 

1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Tychy, którą zarządza 

i reprezentuje go na zewnątrz;  

2) kierownika jednostki budżetowej, w której odpowiada za całość gospodarki 
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finansowej w tym organizowanie zamówień publicznych; 

3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji 

administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań 

administracyjno-prawnych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dyrektora szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład zespołu:  

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli 

zatrudnionych w zespole; 

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne; 

c) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

d) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu, 

ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

e) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieciom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 

i przedszkole; 

f) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk 

pedagogicznych; 

g) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej  i innowacyjnej zespołu; 

h) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o działalności zespołu; 

i) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych 

w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami 

prawa; 

j) dopuszczanie do użytku w przedszkolu zaproponowanych 

przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego 

organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, 

rodzicom uczniów i nauczycielom; 

k) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli 

programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz 

ćwiczeniowych; 

l) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
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specjalnego ucznia; 

m) współpraca z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, 

w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej 

realizacji tej opieki; 

n) wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych 

z przepisami o ochronie danych osobowych; 

o) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie 

VIII; 

p) występowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem 

o przeniesienie ucznia do innej szkoły;  

q) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku 

szkolnego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania; 

r) kontrolowanie  spełniania  obowiązku    szkolnego    przez    dzieci    

mieszkające  w obwodzie szkoły podstawowej. 

3. Szczegółowe kompetencje dyrektora zespołu określa ustawa oraz odrębne 

przepisy odnoszące się do kompetencji wymienionych w ust. 2 pkt  4. 

4. Dyrektor zespołu w wykonywaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży 

do zapewnienia wysokiej jakości pracy zespołu i realizacji przypisanych mu 

zadań. 

5. Dyrektor zespołu jest jednocześnie dyrektorem przedszkola i szkoły podstawowej. 

6. Dyrektor zespołu wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych 

z organizacja pracy zespołu, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ogłasza 

je w Rejestrze Zarządzeń. 

7. Dyrektor zespołu wydaje decyzje, jeżeli tak stanowi przepis prawa. 

8. Dyrektor zespołu w celu prawidłowej organizacji pracy wykorzystywać techniki 

on-line lub pracę w trybie obiegowym. 

9. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 

 

§ 7 

1. Tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły. 
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2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności. 

3. Obowiązki wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez dyrektora 

szkoły. 

Wicedyrektor w szczególności: 

1) opracowuje tygodniowy rozkład zajęć dla uczniów zgodnie z zasadami BHP 

oraz arkuszem organizacyjnym na dany rok szkolny; 

2) organizuje zastępstwa płatne i niepłatne za nieobecnych nauczycieli oraz 

kontroluje ich realizację; 

3) organizuje i nadzoruje dyscyplinę dyżurów nauczycielskich w czasie 

przerw; 

4) obserwuje zgodnie z planem obserwacji zajęcia w tym zajęcie edukacyjne, 

imprezy szkolne, zebrania z rodzicami;  

5) systematycznie kontroluje dzienniki i arkusze ocen; 

6) wykonuje inne zlecone przez dyrektora prace związane z prawidłowym 

funkcjonowaniem szkoły. 

4. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres 

zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje 

dyrektora. 

§ 8 

1. Radę pedagogiczną zespołu tworzą dyrektor zespołu i wszyscy nauczyciele 

szkoły podstawowej oraz przedszkola. 

2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady 

pedagogicznej  tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,  

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 

3.  Rada pedagogiczna zespołu jest kolegialnym organem w zakresie realizacji 

statutowych zadań szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład 

zespołu dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=17-01-2022&qplikid=4186#P4186A7
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4. Przewodniczącym rady pedagogicznej zespołu jest dyrektor zespołu. 

5. Rada pedagogiczna zespołu uchwala Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego, który określa w szczególności: 

a. organizację zebrań;  

b. sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;  

c. sposób dokumentowania działań rady; 

d. wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne. 

6. Rada pedagogiczna zespołu realizuje kompetencje rad pedagogicznych szkół 

wchodzących w skład zespołu, określone w ustawie. 

7. Rada pedagogiczna zespołu wyraża opinię w sprawach istotnych dla zespołu, 

a w szczególności: 

a. wyznacza i deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora 

zespołu; 

b. wyraża opinię o powierzeniu proponowanego nauczycielowi lub osobie 

nie będącej nauczycielem, stanowiska dyrektora zespołu; 

c. opiniuje projekt planu finansowego zespołu; 

d. opiniuje arkusz organizacji zespołu. 

8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać 

dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników zespołu. 

§ 9 

1. Rady rodziców szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład zespołu 

tworzą wspólną Radę Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, zwaną dalej 

radą rodziców zespołu. 

2. Rada rodziców zespołu ustala Regulamin Działalności Rady Rodziców w Zespole 

Szkolno - Przedszkolnym, który określa:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;  

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów o których mowa w ust. 3. 
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3. Członkowie rady rodziców zespołu wyłonieni zostają w wyborach:  

1) tajnych, które przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 

w każdym roku szkolnym; 

2) rada rodziców zespołu wybiera na pierwszym zebraniu przewodniczącego 

rady;  

3) kadencja rady trwa 1 rok; 

4) w razie odejścia któregoś z członków lub konieczności jego wymiany 

dobiera się nowego według zasady zapisanej w punkcie 1. 

4. W zebraniu rady rodziców zespołu może wziąć udział dyrektor zespołu 

lub wicedyrektor z głosem doradczym, a za zgodą lub na wniosek rady inna 

osoba, także z głosem doradczym. 

5. Rada rodziców Zespołu reprezentuje interesy rodziców wszystkich dzieci 

i uczniów uczących się w szkole podstawowej i przedszkolu. 

6. Rada rodziców zespołu może występować do dyrektora zespołu i innych organów 

zespołu, organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu. 

7. Rada rodziców zespołu gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin rady. 

8. Rada rodziców zespołu opiniuje podjęcie w szkole działalności stowarzyszeń 

lub innych organizacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Rada rodziców Zespołu opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych 

do szkolnego planu nauczania. 

10. Rada rodziców zespołu: 

1) opiniuje  projektu planu finansowego Zespołu; 

2) wybiera przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora zespołu; 

3) wydaje opinię  w związku z oceną dorobku zawodowego nauczyciela. 

11. Rada rodziców zespołu wykonuje, z zastrzeżeniem ust. 5-11, inne zadania 

wynikające z aktów obowiązującego prawa.  
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§ 10 

1. W Szkole Podstawowej działa samorząd uczniowski. 

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowi szkoły. 

3. Szczegółowe zasady organizacji działalności samorządu określa regulamin 

samorządu.  

§ 11 

1. Organy zespołu są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, 

tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, 

utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły. 

 

§ 12 

1. Organy zespołu pracują na rzecz zespołu, przyjmując zasadę nieingerowania 

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań 

wynikających ze statutu i planów pracy szkoły. 

2. Działające w zespole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, 

w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy 

działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów zespołu 

o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio 

poprzez dyrektora szkoły. 

3. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami zespołu, rozstrzyga dyrektor 

zespołu, po wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

4. W przypadku sporu między radą pedagogiczną a radą rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych 

decyzji należy do dyrektora zespołu; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor zespołu jest zobowiązany zapoznać 

się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie 

tych stanowisk; 

3) dyrektor zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś 

z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor zespołu informuje 

na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym 

mowa w pkt. 3. 
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5. W przypadku sporu między organami zespołu, w którym stroną jest dyrektor 

zespołu, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego 

wchodzi po jednym przedstawicielu organów zespołu, a dyrektor zespołu 

wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

6. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze 

głosowania. 

7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

8. Organizacja współpracy i rozwiązywania sporów może się odbywać online lub 

w trybie obiegowym.’’ 

 

§ 12a 

1. Organizację pracy zespołu określa arkusz organizacyjny zespołu, będący 

zbiorczym arkuszem organizacyjnym szkoły i przedszkola wchodzących w skład 

zespołu. Termin, warunki, zawartość arkusza organizacyjnego określa 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  

i przedszkoli. 

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w szkole podstawowej i przedszkolu. 

 

§ 12b 

1. Dla realizacji celów statutowych zespół posiada odpowiednią bazę m.in. sale 

lekcyjne, pracownię komputerową, świetlicę szkolną, sekretariat, gabinet 

dyrektora, salę sportową, bibliotekę szkolną, szatnię, pokój nauczycielski, 

gabinet pielęgniarki szkolnej oraz gabinet pedagoga i stołówkę szkolną. 

2. Regulaminy korzystania z pracowni i innych pomieszczeń szkolnych 

opracowują pracownicy odpowiedzialni za te pomieszczenia. 

 

§ 12c 

1. Zespół jest pracodawcą nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych 
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zatrudnionych do wykonania zadań zespołu w tym do wykonania zadań jednostek 

oświatowych wchodzących w skład zespołu. 

2. Dyrektor określa na piśmie i zatwierdza zakres czynności, obowiązków 

i uprawnień dla pracowników na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych 

i obsługi. 

§ 12d. 

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz są 

odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

dzieci i młodzieży. 

2. Statuty placówek wchodzących w skład zespołu określają szczegółowy 

zakres zadań i odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców. 

 

§ 12e. 

1. Prawa i obowiązki uczniów i wychowanków zespołu uregulowane są w statucie 

szkoły podstawowej  i przedszkola. 

2. Statuty,  o których mowa w ust. 1,określają rodzaje kar i nagród oraz warunki 

ich  przyznawania, a także tryb wnoszenia zastrzeżeń i odwołań. 

3. Przyjmowanie uczniów i wychowanków oraz opuszczanie przez nich zespołu 

uregulowane jest w statucie szkoły podstawowej i przedszkola. 

 

§ 12f. 

1. Organizację współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania 

i profilaktyki określają statuty szkoły podstawowej i przedszkola. 

 

§ 13 

1. Zespół używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach. 
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§ 14 

1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób 

dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności 

za te czynności określają odrębne przepisy. 

 

§ 14a 

1. Budynki oraz tereny przyległe Zespołu objęte są monitoringiem wizyjnym w 

celu ochrony osób i mienia, zgodnie art. 108a ustawy z dnia 14.12.2016r. 

Prawo Oświatowe. 

2. Administratorem monitoringu jest szkoła. 

3. Obszary objęte monitoringiem zostały oznaczone stosownymi piktogramami. 

4. Nagrania monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 

i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy 

wykażą cel oraz podstawę do uzyskania danych.  

5. Czas przechowywania nagrań z monitoringu nie przekracza dziewięćdziesięciu 

dni.  

6. Osobom znajdującym się na nagraniach przysługują prawa określone w art. 15-

22  RODO, w szczególności sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu określa „Regulamin 

funkcjonowania monitoringu wizyjnego” 

 

§ 15 

1. Utrzymuje się w mocy postanowienia statutów przedszkola i szkoły 

podstawowej w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami 

niniejszego statutu. 

2. Organem właściwym do dokonywania zmian w niniejszym statucie jest Rada 

Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 
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3. Nowelizacja statutu może być dokonywana w związku ze zmianami prawa 

oraz w miarę potrzeb. 

4. Po każdej nowelizacji statutu sporządza się tekst ujednolicony statutu zespołu. 

5. Statut jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego 

nr 1 i w formie wydruku w bibliotece szkolnej. 

. 

§ 16 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 


