
REGULAMIN RADY RODZICÓW 

Szkoły Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie działa na 

podstawie:  

a. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 

z  późniejszymi zmianami); 

b. Statutu Szkoły Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie. 

§2 

Niniejszy regulamin ustala w szczególności: prawa i obowiązki, cele i zadania Rady Rodziców przy 

Szkole Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie, jej strukturę organizacyjną i sposób 

funkcjonowania, tryb podejmowania uchwał, zasady przeprowadzania wyborów oraz zasady 

gromadzenia i wydatkowania pozyskanych funduszy. 

§3 

Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o: 

1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 316 im. Astrid Lindgren w 

Warszawie; 

2. Rodzicach - należy przez to rozumieć ogół rodziców lub prawnych opiekunów uczniów 

pobierających naukę w Szkole Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie; 

3. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów pobierających naukę w Szkole Podstawowej 

Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie; 

4. Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 316 

im. Astrid Lindgren w Warszawie; 

5. Organach szkoły - należy przez to rozumieć odpowiednio: 

I. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie; 

II. Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w Warszawie; 

III. Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej Nr 316 im. Astrid Lindgren w 

Warszawie. 

§4 

Siedzibą Rady Rodziców jest siedziba szkoły. 

Rozdział II 

Prawa i obowiązki Rady Rodziców 

§5 

1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym rodziców oraz 

opiekunów prawnych uczniów wobec Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz instytucji 

pozaszkolnych. 

2. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie. 



3. Rada Rodziców na swych walnych zebraniach: 

a. Uchwala regulamin Rady Rodziców; 

b. Wprowadza zmiany w regulaminie Rady Rodziców; 

c. Dokonuje wyboru swych przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców, Komisji 

Rewizyjnej Rady Rodziców i innych niż Rada Rodziców społecznych organów szkoły; 

d. W okresie trwania kadencji odwołuje swych przedstawicieli z Prezydium Rady 

Rodziców, Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców i innych niż Rada Rodziców społecznych 

organów szkoły; 

e. Proponuje i zatwierdza plan działania Rady Rodziców na dany rok szkolny; 

f. Przyjmuje bądź odrzuca sprawozdania z działalności Prezydium Rady Rodziców; 

g. Proponuje i zatwierdza  wysokość składki rocznej; 

h. Podejmuje uchwały w innych ważnych sprawach. 

4. Rada Rodziców występuje do organów szkoły oraz instytucji i organizacji pozaszkolnych 

z wnioskami i opiniami mającymi na celu doskonalenie realizowanych przez szkołę procesów 

opiekuńczych, pedagogicznych i edukacyjnych. 

5. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

a. Program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli; 

b. Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców; 

c. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

6. Rada Rodziców - po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły - ma prawo organizowania na terenie 

szkoły imprez dla uczniów i rodziców. 

7. Przedstawiciele Rady Rodziców mogą brać udział - z głosem opiniująco-doradczym – 

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, jeśli uzyskali na tę okoliczność zaproszenie Dyrektora. 

8. Rada Rodziców nie może wkraczać w kompetencje organów szkoły oraz prowadzić działań 

niezgodnych ze statutem szkoły. 

9. Prezydium Rady Rodziców nie ma prawa zmieniać decyzji podjętych na walnym zebraniu 

Rady Rodziców bez odwołania się do tego forum. 

Rozdział III 

Cele i zadania Rady Rodziców 

§6 

Do zadań i celów Rady Rodziców w szczególności należy: 

1. Współpraca z Dyrekcją Szkoły w doskonaleniu systemu organizacji pracy szkoły, procesu 

wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły. 

2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania realizacji zaakceptowanych przez Radę 

Rodziców celów i zadań szkoły. 

3. Ustalanie zasad wydatkowania zgromadzonych przez siebie funduszy. 

4. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z organami szkoły, rzeczywistego wpływu 

na działalność szkoły. 

5. Współdecydowanie o formach udzielania pomocy uczniom oraz organizowanie dla nich 

rozrywki i wypoczynku. 

6. Udzielanie pomocy dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej i w wypadkach losowych. 

7. Udzielanie pomocy organizacjom działającym w szkole. 



8. Organizowanie prac użytecznych dla Szkoły i Środowiska. 

9. Wspieranie rozwoju kulturalno-artystycznego uczniów. 

Rozdział IV 

Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców 

§7 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie klasowe. 

2. Zebranie klasowe wybiera Klasową Radę Rodziców tak, aby można było utworzyć funkcję 

przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

3. Wszyscy członkowie Klasowych Rad Rodziców tworzą Radę Rodziców Szkoły. 

4. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest walne zebranie Rady Rodziców. 

5. Walne zebranie Rady Rodziców wybiera z pośród siebie Prezydium Rady Rodziców, jako 

wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz Komisję Rewizyjną Rady Rodziców. 

6. Prezydium Rady Rodziców składa się, z co najmniej 9 osób. 

7. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców składa się z 3 osób: przewodniczącego i dwóch członków. 

8. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania oraz wyboru osób na poszczególne funkcje 

w Prezydium Rady Rodziców na swym pierwszym zebraniu. 

9. Prezydium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

10. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 

11. W przypadku zaistniałego w trakcie kadencji ustąpienia bądź odwołania osoby powołanej 

w skład Prezydium Rady Rodziców, wakat uzupełniony zostaje podczas najbliższego walnego 

zebrania Rady Rodziców. 

12. Rozdział obowiązków w Prezydium Rady Rodziców przebiega następująco: 

a. Przewodniczący i jego zastępca - reprezentują Radę Rodziców wewnątrz 

i na zewnątrz szkoły, zwołują i prowadzą walne zebrania Rady Rodziców i Prezydium 

Rady Rodziców, kierują działalnością organizacyjną i finansowo-gospodarczą Rady 

Rodziców, przekazują opinie i postanowienia Rady Rodziców organom szkoły, głosują 

przy podejmowanych decyzjach 

b. Sekretarz – przygotowuje harmonogram prac i zebrań Rady rodziców do 

zatwierdzenia przez ten organ, harmonogram prac i zebrań Prezydium Rady 

Rodziców do zatwierdzenia przez ten organ, protokołuje ich zebrania, prawidłowo 

prowadzi i przechowuje dokumentację działalności Rady rodziców, bierze czynny 

udział w dyskusjach, głosuje przy podejmowanych decyzjach 

c. Skarbnik – pełni bezpośredni nadzór nad dysponowaniem środkami finansowymi 

Rady Rodziców, uczestniczy w każdym zebraniu, bierze czynny udział w dyskusjach, 

głosuje przy podejmowanych decyzjach. 

d. Członek – uczestniczy w każdym zebraniu, bierze czynny udział w dyskusjach, głosuje 

przy podejmowanych decyzjach. 

13. Do obowiązków członków Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców należy w szczególności nadzór 

nad praworządnością działania poszczególnych ogniw Prezydium Rady Rodziców oraz 

dokonywanie kontroli ich działań, składanie Radzie Rodziców szczegółowych rocznych 

sprawozdań ze swych prac kontrolnych, rzetelne prowadzenie dokumentacji swych działań. 

Przewodniczący lub w jego zastępstwie członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców 

uczestniczą w każdym zebraniu, biorą czynny udział w dyskusjach, głosują przy 

podejmowanych decyzjach. 



14. Prezydium Rady Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją szkoły może tworzyć stałe lub doraźne 

komisje i zespoły robocze spośród swoich członków lub innych osób, powierzając im 

wykonanie określonych zadań. 

§8 

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, począwszy od dnia jej powołania do czasu ukonstytuowania się 

Rady Rodziców następnej kadencji jej organów, nie dłużej jednak niż do 30 września następnego roku 

szkolnego. W miesiącu wrześniu – kończącego kadencję, Rada Rodziców i jej organy nie podejmują 

uchwał wiążących Radę Rodziców i organy Rodziców następnej kadencji. 

§9 

1. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady 

Rodziców, których dzieci zaprzestały nauki w szkole w czasie trwania roku szkolnego, 

zastępowani są przez innych rodziców w drodze wyborów uzupełniających. 

2. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, jak również członkowie 

Komisji Rewizyjna Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem 

kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołania 

dokonuje się przez podjęcie stosownej uchwały. 

Rozdział V 

Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy 

§10 

1. Rada Rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod 

głosowanie tajne, gdy dotyczą spraw personalnych (z wyjątkiem procedur wyborczych), 

i głosowanie jawne, gdy dotyczą spraw pozostałych. 

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 50% 

regulaminowego składu danego organu. 

3. Listę uczestników zebrania danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub 

przewodniczący danego organu Rady Rodziców. 

4. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Za księgę protokołów Rady 

Rodziców i jej prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców. 

5. Jeżeli uchwała Rady Rodziców bądź Prezydium Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub 

statutem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza jej wykonanie i w terminie 2 tygodni uzgadnia 

z Prezydium Rady Rodziców sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 

Rozdział VI 

Wybory do organów Rady Rodziców 

§11 

1. Wybory Prezydium Rady Rodziców są kilkustopniowe. 

2. Rodzice danej klasy, na zebraniu klasowym w głosowaniu tajnym wybierają Klasową Radę 

Rodziców. Klasowa Rada Rodziców wyznacza z pośród siebie reprezentanta do Rady 

Rodziców. 

3. Przedstawiciele Klasowych Rad Rodziców wybierają na walnym zebraniu Rady Rodziców 

przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców, tak aby Prezydium Rady Rodziców było 

reprezentowane przez rodziców każdego poziomu nauczania tj.: 



a. Klas pierwszych 

b. Klas drugich 

c. Klas trzecich 

d. Klas czwartych 

e. Klas piątych 

f. Klas szóstych 

g. Klas siódmych 

h. Klas ósmych 

i. Oddziałów przedszkolnych. 

4. W następnym etapie Prezydium Rady Rodziców uzupełniane jest poprzez tych przedstawicieli 

Klasowych Rad Rodziców, którzy chcą aktywnie pracować na rzecz szkoły i zgłoszą swoją 

kandydaturę. 

5. Głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur z osobna. Wybrani zostają ci kandydaci, 

którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 50% plus 1 głos uczestników 

prawomocnego zebrania wyborczego. 

6. Skład Prezydium Rady Rodziców nie może być większy niż 17 osób. 

§12 

1. Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się na pierwszym walnym zebraniu Rady Rodziców 

nowej kadencji. 

2. Głosowanie odbywa się nad każdą z kandydatur z osobna. Wybrani zostają ci kandydaci, 

którzy uzyskali największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 50% plus 1 głos uczestników 

prawomocnego zebrania wyborczego. 

§13 

Ustala się następujący porządek obrad walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady 

Rodziców: 

a. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania - wybory do tej 

funkcji są jawne 

b. Sprawozdanie z działalności organu ustępującego 

c. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

d. Informacja Dyrektora szkoły nt. stanu organizacyjnego i funkcjonowania szkoły 

e. Dyskusja programowa 

f. Uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji 

g. Wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. 

Rozdział VII 

Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów 

§14 

1. Walne zebrania Rady Rodziców zwoływane są przez jej Prezydium, co najmniej 2 razy w roku 

szkolnym. 

2. Walne zebranie Rady Rodziców może być zwołane w każdym czasie na wniosek Klasowych 

Rad Rodziców, z co najmniej trzech klas, a także na umotywowany wniosek Dyrektora szkoły 

lub Rady Pedagogicznej złożony do Prezydium Rady Rodziców. 

 



§15 

1. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Zebrania Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców, 

za którą odpowiedzialność ponosi sekretarz Prezydium Rady Rodziców. 

3. Pierwszym punktem porządku obrad podczas każdego zebrania Prezydium Rady Rodziców 

jest odczytanie protokołu z zebrania poprzedniego i zatwierdzenie go zwykłą większością 

głosów. 

4. Prezydium Rady Rodziców, w nadzwyczajnych przypadkach może przeprowadzić głosowanie 

drogą elektroniczną. Protokół z takiej formy głosowania zostaje przedstawiony i zatwierdzony 

zwykłą większością głosów na najbliższym zebraniu prezydium.  

§16 

1. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców raz na pól roku kontroluje dokumenty finansowe, stan 

gotówki w kasie Rady Rodziców i zdaje sprawozdanie na forum walnego zebrania Rady 

Rodziców. 

2. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców są obligatoryjne przed walnymi 

zebraniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców może zbierać się także 

z własnej inicjatywy lub na wniosek: Prezydium Rady Rodziców, lub dowolnej grupy rodziców, 

liczącej, co najmniej 5 osób. 

3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców muszą mieć każdorazowo formę 

pisemną i są przedstawiane na walnym zebraniu Rady Rodziców oraz osobom, które 

wnioskowały o zwołanie zebranie Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców. 

§17 

Formy i częstotliwość zebrań innych struktur działających w ramach Rady Rodziców wynikają 

z charakteru realizacji zadań, jakich się te struktury podjęły. 

Rozdział VIII 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców 

§18 

Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły 

z następujących źródeł: 

a. Ze składek rodziców; 

b. Z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji; 

c. Z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców; 

d. Z innych źródeł. 

§19 

1. Wysokość składek rodziców zostaje zaproponowana się na początku każdego roku szkolnego. 

2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, składka może być wnoszona 

tylko za jedno dziecko - składka wpłacana jest wówczas w równych częściach w każdej z klas, 

do których uczęszczają dzieci z tego samego gospodarstwa domowego. Z powodu bardzo 

trudnej sytuacji materialnej w rodzinie, Klasowe Rady Rodziców mogą zamienić wartość 

należnej składki na pomoc w organizowaniu imprez szkolnych lub inną pracę na rzecz szkoły. 

 



§20 

1. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców 

wyłącznie na: 

a. Pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin - w postaci sfinansowania 

dożywiania, odzieży, podręczników, przyborów szkolnych 

b. Dofinansowanie organizowanych dla uczniów szkoły konkursów i imprez (dzień 

patrona, Dzień Dziecka, dzień sportu szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów 

przedmiotowych itp.) 

c. Sfinansowanie. bądź dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań itp. 

d. Finansowanie części kosztów ogólnoszkolnego artystycznego zespołu 

reprezentacyjnego 

e. Zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego dla szkoły 

f. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców. 

2. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować pozyskane przez siebie środki inne niż 

pochodzące ze składek rodziców na: 

a. Dofinansowanie celów ustalonych w §20 ust. 1; 

b. Finansowanie projektów własnych Rady Rodziców - np. remont pomieszczeń szkoły, 

organizacja nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły 

w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych; 

c. Inne cele pozostające w bezpośrednim związku z interesem szkoły. 

3. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców niepochodzących ze składek rodziców może 

być zależny od wskazania celów przez osoby i instytucje dokonujące wpłat, o ile wskazania te 

są zgodne z interesem szkoły. W takim przypadku Prezydium Rady Rodziców nie może 

wydatkować tak pozyskanych środków na cele inne od wskazanych, bez uzyskania zgody 

ofiarodawców. 

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców musi zatwierdzane być każdorazowo przez 

Prezydium Rady Rodziców. 

5. Wszelkie ruchomości i urządzenia zakupione z funduszy Rady Rodziców szkoły stają się 

własnością szkoły i podlegają inwentaryzacji. 

Rozdział IX 

Obsługa rachunkowa środków Rady Rodziców 

§21 

1. Środkami finansowymi Rady Rodziców dysponuje Prezydium Rady Rodziców zgodnie z 

najlepiej pojętym interesem uczniów, przy doradczej pomocy pozostałych organów szkoły, 

w szczególności - Dyrektora szkoły. 

2. Do obsługi księgowo-rachunkowej środków finansowych Rady Rodziców, prowadzenia 

księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników środków finansowych, Prezydium Rady 

Rodziców zatrudnia księgową zawierając z nią właściwą umowę, ustalając wysokość 

wynagrodzenia i opracowując zakres czynności i odpowiedzialności. 

3. Prezydium Rady Rodziców, na mocy upoważnienia udzielonego na walnym zebraniu Rady 

Rodziców, może samodzielnie prowadzić rachunkowość Rady Rodziców. 

4. Skarbnik Prezydium Rady Rodziców sprawuje bezpośredni nadzór nad dysponowaniem 

środkami finansowymi Rady Rodziców. 



5. Prezydium Rady Rodziców zakłada bieżący rachunek bankowy w celu przechowywania na 

nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów. 

6. Zasady prowadzenia rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne 

przepisy. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§22 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły w walnych zebraniach 

Rady Rodziców oraz w zebraniach Prezydium Rady Rodziców ma prawo uczestniczyć 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 

2. W walnych zebraniach Rady Rodziców oraz zebraniach Prezydium Rady Rodziców może brać 

udział, z głosem doradczym Dyrektor szkoły. 

3. W walnych zebraniach Rady Rodziców oraz zebraniach Prezydium Rady Rodziców mogą 

uczestniczyć za zgodą lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, inne osoby z głosem 

doradczym. 

4. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień 

ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie. 

5. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrektora szkoły, podległych mu 

pracowników, a także - Radę Pedagogiczną Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne 

zażalenie do Dyrektora szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi i podjęcia 

działań naprawczych. W przypadku braku wystarczającej reakcji Prezydium Rady Rodziców 

ma prawo wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę. 

§23 

Uchwalenie lub zmiana Regulaminu Rady Rodziców, dokonywane podczas prawomocnego walnego 

zebrania Rady Rodziców (podczas głosowania reprezentantów Klasowych Rad Rodziców, zwykłą 

większością głosów w obecności minimum 50% przedstawicieli Klasowych Rad Rodziców), muszą być 

poprzedzone trwającym, co najmniej dwa tygodnie udostępnieniem społeczności rodzicielskiej 

projektu regulaminu lub projektowanych w nim zmian, umożliwiającym rodzicom ewentualne 

zgłaszanie merytorycznych wniosków i uwag, a także świadome i pełne uczestnictwo w akcie 

uchwałodawczym. 

§24 

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką o treści: „RADA RODZICÓW przy Szkole Podstawowej 

Nr 316, Warszawa, ul. Szobera 1, NIP 522-25-74-856”. 

§25 

1. Regulamin, zatwierdzony na walnym zebraniu Rady Rodziców w dniu 28.09.2017 r. wchodzi 

w życie z dniem zatwierdzenia. 

2. Traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 05.10.2009  r. 


