
ZARZĄDZENIE Nr 3483/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 

uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b. 

Na podstawie art. 30 ust. 2. pkt. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 
994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia  Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa



UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, 
ul. Na Błonie 15 b. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432), art. 12 pkt 8 lit. i, w zw. z art. 92 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, 
poz. 1349, poz. 1432) art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), art. 91 ust. 1 i 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669), 
art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 949, 2203),  uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się jednostkę budżetową, o nazwie  Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b – zwany dalej „Zespołem”, 
przez połączenie:
1) Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 d,  
2) XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b.
2. Organizację Zespołu określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski Zespołu.

§ 2. 1. Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie z dniem 1 września 2019 r. stają 
się pracownikami Zespołu.
  2.  Pracownicy XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, z dniem 1 września 2019 r. 
stają się pracownikami Zespołu.
  3. Należności, zobowiązania oraz mienie (nieruchomość i majątek ruchomy) Szkoły 
Podstawowej nr 153 w Krakowie, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. przejmuje Zespół.
  4. Należności, zobowiązania oraz mienie (nieruchomość i majątek ruchomy) XVIII Liceum 
Ogólnokształcącego w Krakowie, wg stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r. przejmuje Zespół.

§  3. Środki na funkcjonowanie Zespołu, o którym mowa w §1 ust. 1 zaplanowane są 
w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 w Dziale 801, Rozdziale 80101, 80110, 80146, 
80150, 80195 oraz w Dziale 854, Rozdziale 85401, 85412.

§  4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

                                                             UZASADNIENIE



             Obecnie funkcjonuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Profesora Akademii 
Krakowskiej  Św. Jana Kantego w Krakowie, ul. Na Błonie 15b, w skład którego wchodzi:
- Gimnazjum nr 19 im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie i 
- XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego 
w Krakowie.  
             Zgodnie z art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), z dniem 1 września 2019 r. 
zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum 
i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 
            W budynku na ul. Na Błonie 15d mieści się Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie.
W związku z powyższym istnieje ponownie konieczność powołania z dniem 1 września 2019 
r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, w skład którego będzie wchodzić:  
- Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie im. Księdza Profesora Józefa Tischnera oraz
- XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego 
w Krakowie.
              Proponowana zmiana została przygotowana w związku z koniecznością podjęcia 
niezbędnych działań mających na celu poprawę ogólnych warunków nauczania uczniów 
w Szkole. Postulat poprawienia komfortu nauczania uczniów poprzez pełniejsze 
wykorzystanie potencjału infrastrukturalnego budynków szkolnych znajdujących się przy 
ul. Na Błonie, został sformułowany w uchwale nr 21 z dnia 29 stycznia 2018 r. Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie. Ponadto w ramach Porozumienia z dnia 2 lutego 
2017 r. zawartego pomiędzy Małopolskim Kuratorem Oświaty, a Prezydentem Miasta 
Krakowa w zakresie tworzenia i realizowania lokalnej polityki oświatowej należy 
podejmować wszelkie działania służące organizacji pracy szkół podstawowych w trybie 
jednozmianowym. Celem niniejszego projektu jest zachowanie jednozmianowości w Szkole 
Podstawowej nr 153.

1. Nazwy szkół wchodzących w skład Zespołu:
Szkoła Podstawowa nr 153 – ul. Na Błonie 15 d,
XVIII Liceum Ogólnokształcące – ul. Na Błonie 15 b.

2. Adres Zespołu:
ul. Na Błonie 15 b, 30-147 Kraków.

3. Dzielnica:
VI Dzielnica Miasta Krakowa Bronowice.

4. Forma restrukturyzacji:
Połączenie w Zespół Szkoły Podstawowej nr 153, ul. Na Błonie 15 d, z XVIII Liceum 
Ogólnokształcącym w Krakowie, ul. Na Błonie 15 b.

5. Organizacja szkół:
5.1. Liczba uczniów, oddziałów, pomieszczeń:



W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 153 uczęszcza 458 
uczniów zorganizowanych w 22 oddziałach. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 153 
realizują zajęcia w 19 pomieszczeniach do nauki, w tym w 2 salach wychowania 
fizycznego. Współczynnik zmianowości obecnie wynosi 1,16, obciążenie godzinowe 
pomieszczeń do nauki 8,72 godziny lekcyjnej dziennie. Do Gimnazjum nr 19 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie, w bieżącym roku szkolnym 
2018/2019 uczęszcza 74 uczniów zorganizowanych w 3 oddziałach. Do XVIII Liceum 
Ogólnokształcącego w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 132 uczniów 
zorganizowanych w 5 oddziałach.
Uczniowie z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego realizują zajęcia w 20 
pomieszczeniach do nauki, w tym w 1 sali gimnastycznej. Średnie godzinowe 
obciążenie wyżej wymienionych pomieszczeń wynosi obecnie 3,41 godziny lekcyjnej 
dziennie, a współczynnik zmianowości obecnie wynosi 0,4. Po włączeniu Szkoły 
Podstawowej nr 153 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 zmieni się 
współczynnik zmianowości na 0,77, a obciążenie godzinowe pomieszczeń do nauki 
będzie wynosiło 6,0 godzin lekcyjnych dziennie.

5.2. Koszty utrzymania ucznia:
Kwota wydatków na ucznia rocznie w 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 8 wyniosła 10 787 zł i była niższa od kwoty wydatków na ucznia rocznie 
w pozostałych zespołach szkół ogólnokształcących tego typu 11 720 zł. Dopłata do 
subwencji ze środków własnych Miasta Krakowa dla Zespołu wyniosła w 2017 r. 
50,71 %, przy średniej dopłacie 45,45 %.
Kwota wydatków na ucznia rocznie w 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 153 wyniosła 
9 513 zł i była wyższa od kwoty wydatków na ucznia rocznie w pozostałych szkołach 
podstawowych tego typu 8 904 zł. Dopłata do subwencji ze środków własnych Miasta 
Krakowa dla Szkoły wyniosła w 2017 r. 39,43 %, przy średniej dopłacie 33,38 %.

6. Zapewnienie miejsc dla uczniów:
Uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8,
tj. Szkoły Podstawowej nr 153, Gimnazjum nr 19 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego 
będą kontynuować kształcenie w budynkach na ul. Na Błonie 15 b i d.

7. Skutki ekonomiczne:
Połączenie w Zespół Szkoły Podstawowej nr 153 z XVIII Liceum Ogólnokształcącym 
pozwoli na sprawne zarządzanie jednostką, racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej 
i dydaktycznej, a także efektywniejsze pod względem ekonomicznym gospodarowanie 
środkami finansowymi Zespołu.

Przyjęcie uchwały nie wymaga zwiększenia zatrudnienia do obsługi realizacji zadania 
w latach następnych.

Przyjęcie uchwały nie zmniejszy dochodów Miasta Krakowa.

Przyjęcie uchwały nie wymaga poniesienia innych dodatkowych wydatków z budżetu 
Miasta Krakowa niż wyżej wymienione, w szczególności na sprzęt informatyczny, 
oprogramowanie i wyposażenie.

Przyjęcie uchwały nie powoduje w przyszłości innych dodatkowych kosztów, niż 
ponoszone przed jej wprowadzeniem.



Załącznik do uchwały 
Rady Miasta Krakowa z dnia 

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8

W KRAKOWIE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§  1.  Ilekroć w treści statutu jest mowa o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 

w Krakowie,
2) Szkole Podstawowej – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 153 

im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w Krakowie,
3) Liceum – należy przez to rozumieć XVIII Liceum Ogólnokształcące 

w Krakowie im. Profesora Akademii Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie,
4) Ustawie należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
5) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 

w Krakowie.

§   2.  1. Zespół nosi nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie.
          2.   W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie wchodzą:

                      - Szkoła Podstawowa nr 153 im. Księdza Profesora Józefa Tischnera w 
Krakowie,

                - XVIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie im. Profesora Akademii           
Krakowskiej Św. Jana Kantego w Krakowie,

3. Siedzibą Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 jest budynek przy ul. Na 
Błonie 15 b, 30-147 Kraków.

§  3. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miejska Kraków. Siedzibą organu 
prowadzącego jest Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Rozdział 2.
Organy Zespołu

§  4.  Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna Zespołu;
3) Rada Rodziców Zespołu;
4) Samorząd Uczniowski Zespołu.

§ 5.  1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem Szkoły Podstawowej i Liceum.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz, 

a w szczególności:
1)  sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, 
b) prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli, 
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, 



d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego ucznia;
4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom 
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;
5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez 
Radę Pedagogiczną Zespołu i Radę Rodziców Zespołu, ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie;
7) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w Zespole procedurą, 
z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Zespołu;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli 
i pracowników niebędących nauczycielami.  
4. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej Zespołu 
podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę 
organów Zespołu.
5. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący 
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza 
i odwołuje z niego organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  6. 1. W Zespole działa jedna wspólna Rada Pedagogiczna. 
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

w Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne 
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem 
działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. 

 7. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych 
na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

8.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)  zatwierdzanie planów pracy Zespołu;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły 
Podstawowej;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Zespole, po 
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad Zespołem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Zespołu;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.



10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu albo jego zmian.
11. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu.
12. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie 

uchwał.
13. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
14. Zadania i obowiązki Przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady 

Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania 
zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady Pedagogicznej określa regulamin 
Rady Pedagogicznej. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.

§  7. 1. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych 
warunków rozwoju dzieci i uczniów oraz podnoszenia jakości pracy Zespołu.
2.Organy Zespołu zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1) organizowanie wspólnych posiedzeń;
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3. Organy Zespołu podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców Zespołu rozstrzyga Dyrektor 
Zespołu poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;
2) wyjaśnienie istoty nieporozumień;
3) podjęcie decyzji rozstrzygającej.

5. W sprawach spornych pomiędzy Dyrektorem Zespołu, a innymi organami Zespołu, 
strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego 
lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego 
lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział 3
Organizacja Zespołu

§  8. 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i wydanych na jej podstawie 
przepisach wykonawczych oraz w innych obowiązujących uregulowaniach prawnych, 
a w szczególności cele i zadania sprecyzowane w statutach Szkoły Podstawowej i Liceum.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Zespołu opracowywany przez Dyrektora Zespołu.
3. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Zespołu na dany rok szkolny 

określają odrębne przepisy.

Rozdział 4
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 9. Zakres zadań nauczycieli Zespołu określa odpowiednio Statut Szkoły Podstawowej 
oraz Liceum.

§ 10. 1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Zespole to:
1) sekretarz szkoły;
2) kierownik gospodarczy;



3)    informatyk;
4)    sekretarka;
5)    referent;
6) sprzątaczki;
7) konserwator;
8)    dozorca;
9)    szatniarz;
10)    woźne.

2. W Zespole mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli 
zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych Zespołu.
3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami 
i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dzieci 
i uczniów.
4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor 
Zespołu, kierując się organizacją i potrzebami Zespołu.
5. Każdy pracownik zobowiązany jest do:

1) dbałości o mienie Zespołu;
2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;
3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;
4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych 

z działalnością Zespołu;
5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci i uczniów.

§ 11. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 
służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci, uczniów i ich 
rodziców. 

Rozdział 5
Gospodarka finansowa Zespołu

§ 12. 1. Zespół jest jednostką budżetową. Obsługę finansowo-księgową prowadzi 
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.
2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan dochodów i wydatków.
3. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez Zespół wyłączną 

odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Dyrektor Zespołu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe, tj. rzetelne, celowe, 

oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Zespołu.  
5. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 3-4 Dyrektor Zespołu podlega nadzorowi 

organu prowadzącego, na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.
6. Zespół może gromadzić środki na wydzielonym rachunku dochodów i wydatkować je 

zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają   
odrębne przepisy.



Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
przepisami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odrębne 
przepisy i Statut Szkoły Podstawowej oraz Statut Liceum.
3. Zmiany Statutu dokonywane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.


