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R E G U L A M I N 

Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 

przy ZSOiZ w Lwówku Śląskim 

w sprawie przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz.  1457 ze 

zm.) 

2. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).  

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 996 ze zm.).  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów 

5. Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na 

rok szkolny 2020/2021 

6. Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 

stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 

7. Zarządzenie Nr 14/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które 

mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, oraz miejsc 

uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2023/2024 

8. Zarządzenie Nr 25 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 maja 2020r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 4 /2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 

2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 

i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 Rekrutacja uczniów do jednego z planowanych oddziałów oraz sposób przeliczania 

ocen na punkty z poszczególnych przedmiotów i innych kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym, szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego odbywać się będzie:  

 
 

 

KRYTERIA REKRUTACJI 

 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej. 

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego lokata 

na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego. 

http://www.zsoizlwowek.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001737/O/D20191737.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-42020-dolnoslaskie-kuratora-oswiaty-z-dnia-28-stycznia-2020-roku-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-uzupelniajacego-na-rok-20202021/
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2020/01/zarzadzeni-5_2020-1.pdf
https://www.kuratorium.wroclaw.pl/zarzadzenie-nr-142020-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-lutego-2020-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-dolnoslaskiego-kuratora-oswiaty-lub-inne/


3. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje 

dyrektor szkoły. 

4.  Oświadczenie woli ( potwierdzenie wyboru szkoły, rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie 

do szkoły w przypadku odebrania dokumentów) powinny być złożone na piśmie. 

5. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów 

spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno kwalifikacyjnego. 

6. W rekrutacji przyjmuje się następujące kryteria: 

a. wyniki egzaminu ósmoklasisty, 

b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, 

matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 

dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 

oddziału tej szkoły. 

c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 

d. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 

e. w przypadku kryteriów ex aequo kopie odpowiednich dokumentów, potwierdzających 

uprawnienia kandydata. 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Maksymalna liczba punktów 

Punkty za świadectwo 100 pkt. 

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z matematyki (za ocenę celująca) 18 pkt. 

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt. 

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt. 

szczególne osiągnięcia 18 pkt. 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

z wyróżnieniem 
7 pkt. 

aktywność społeczna 3 pkt. 

Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt. 

wynik z języka polskiego 100% x 0,35= 35 pkt. 

wynik z matematyki 100% x 0,35= 35 pkt. 

wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3= 30 pkt. 

Sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty: 

 

a. z języka polskiego mnoży się przez 0,35, 

b. matematyki mnoży się przez 0,35, 

c. języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0.3. 

 

Sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki, i dwóch wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły: 

 

za oceny wyrażone w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się po 18 punktów, 

b. bardzo dobrym  -  przyznaje się  po 17 punktów, 

c. dobrym - przyznaje się po 14 punktów, 



d. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, 

e. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty, 

 

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. 

 

Sposób przyznawania punktów za inne osiągnięcia kandydata odnotowane na świadectwie 

ukończenia szkoły podstawowej: 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim 

organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień: 

 

a. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów, 

c. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim przeprowadzonymi zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt. 8 i art.32a ust.4 ustawy: 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów, 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub 

ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzonym zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 8 i art.32a ust.4 ustawy: 

a. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punktów, 

c. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punktów, 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim 

organizowanym przez kuratora oświaty: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów, 

b. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

- przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 

- przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów, 

f. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 

3 punktów. 

 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu 

ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzonymi zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust.2 pkt. 8 ustawy: 

a. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów, 



b. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

c. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych 

nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów, 

d. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym 

planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów, 

e. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punktów, 

f. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punktów, tematycznego 

lub interdyscyplinarnego - przyznaje się  2 punktów, 

 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1- 4, 

artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty 

działające na terenie szkoły, na szczeblu: 

a. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,   

b. krajowym  - przyznaje się 3 punkty,  

c. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,  

d. powiatowym  - przyznaje się 1 punkt,  

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie 

osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

W przypadku przeliczania na punkty kryteria za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, 

w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa 

w art. 20f ust.2 pkt. 4 lit. B art. 6 pkt. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. B i art. 20 j ust.2 pkt. 5 lit. B ustawy, 

przyznaje się 3 punkty. 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na 

podstawie art., 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka 

polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii, 

i języka obcego nowożytnego, wymienionego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

przy czym za uzyskanie z: 

1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu: 

a) celującym – przyznaje się po 30 punktów, 

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów, 

c) dobrym – przyznaje się po 20 punktów, 

d) dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów, 

e) dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów, 

2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

b. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

c. dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

d. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

e. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty, 

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 2; 

3.  biologii, chemii, fizyki, i geografii oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

f. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 



g. dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

h. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

i. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty, 

  oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli 

się przez 4; 

4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

j. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

k. dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

l. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

m. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty, 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu   odpowiedniej  

danej części egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art.44zw ust.44zz ust. 2 ustawy, przelicza  

się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzana dana część egzaminu 

ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie. 

 

 

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka 

obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust.2 ustawy, 

przelicza się na punkty ocenę z języka obcego wymienioną na świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej, przy czym za uzyskane oceny wyrażonej w stopniu: 

a. celującym – przyznaje się 20 punktów, 

n. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów, 

o. dobrym – przyznaje się 13 punktów, 

p. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów, 

q. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty, 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursów 

przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.2 pkt. 8 ustawy są przyjmowani do szkoły 

w pierwszej kolejności. 

 

O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez 

kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

Liczbę oddziałów i miejsc w poszczególnych oddziałach określa Dyrektor szkoły 

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

 

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 

w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej 

poradni specjalistycznej oraz kandydaci spełniający następujące kryteria społeczne: 

a) wielodzietność rodziny kandydata; 

b) niepełnosprawność kandydata; 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

Pierwszeństwo ex aequo określa się na podstawie kopii odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających uprawnienia.  



 

Za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka 

polskiego i trzech obowiązkowych przedmiotów ustalonych przez dyrektora szkoły wyrażone 

w stopniu:  

- celującym, przyznaje się po 20 punktów, 

- bardzo dobrym, przyznaje się po 16 punktów, 

- dobrym, przyznaje się po 12 punktów, 

- dostatecznym, przyznaje się po 8 punktów, 

- dopuszczającym, przyznaje się po 2 punktów, 

1. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się kandydatowi 

5 punktów; 

2. za konkursy, turnieje i zawody przyznaje się od 1 do 10 punktów, na zasadach szczegółowo 

określonych w paragrafie 7r.p.k.k; maksymalna łączna liczba punktów możliwych do 

uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów; 

3. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, 

w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty. 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

 
 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmowane będą w terminie: 

 

od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. – do godz. 15.00 
 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia 

szkoły podstawowej i o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 

możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły lub złożenie nowego 

wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

 

od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. – do godz. 15.00 

 
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 

ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków 

poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji 

czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności lub kryteriów branych pod uwagę 

w postępowaniu rekrutacyjnym: 

 

do 10 lipca 2023 r. 

 
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 
 

18 lipca 2023 r. 

 

6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie 

lekarskie: 

 

od 15 maja 2023 r. do 21 lipca 2023 r 
 



7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału 

zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu 

wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

 

od 19 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. 
 

8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

 

31 lipca 2023 r. – do godz. 12.00 

 

 

Kandydaci składają następujące dokumenty: 

 
- kopię świadectwa ukończenia szkoły i kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu 

ósmoklasisty potwierdzonego przez dyrektora szkoły podstawowej lub oryginały tych 

dokumentów, które kandydat ukończył, 

- kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia 

w określonym zawodzie lub oryginał (dotyczy technikum),   

- dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem), 

- dokumenty wynikające z zapisu z punktu 5, 

- zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów 

i olimpiad przedmiotowych. 

  

Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni 

od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie dokumentów 

ulegną zniszczeniu. 

Tryb odwoławczy: 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych, 

rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.  

2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub 

kandydata pełnoletniego sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę 

punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.  

3. Uzasadnienie powinno zawierać pouczenie o możliwości złożenia odwołania do dyrektora, 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, sporządzonego przez komisję  

rekrutacyjną. 

4.  Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania odwołania rozpatruje odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji i wydaje rozstrzygnięcie. 

 

Punkt informacyjny znajduje się w sekretariacie uczniowskim Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Zawodowych we Lwówku Śląskim i udziela informacji w dni robocze 

w godz. 700 – 1500. 


