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Procedury bezpieczeństwa w zakresie opieki nad uczniami klas 1-8 w okresie pandemii 

COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 9 STO w Warszawie 

Dokument stworzony został w oparciu o  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2020 roku dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 roku, z uwzględnieniem zmian 

(„Wytyczne”), z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1166, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020 roku poz. 493 ze zm.). 

Postanowienia ogólne. 

1. Niniejsze Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 9 STO w okresie pandemii 

COVID-19 („Procedury”) dotyczą wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 9 

STO w Warszawie („Szkoła”), a także dzieci uczęszczających do Szkoły i ich rodziców lub 

opiekunów prawnych („Rodzice”) oraz wszystkich osób odwiedzających Szkołę w okresie 

obowiązywania Procedur. 

2. Celem Procedur jest:  

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, 

b. zapewnienie właściwego funkcjonowania Szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego 

przy jednoczesnym stosowaniu zasad bezpieczeństwa.  

3. Procedury określają działania mające na celu ograniczenie możliwości zakażenia 

koronawirusem, jednakże nawet zastosowanie wszystkich przewidzianych Procedurami 

środków bezpieczeństwa nie pozwala na całkowite wyeliminowanie ryzyka zakażenia. 

4. Podstawową zasadą obowiązującą Rodziców jest bezwzględny zakaz przyprowadzania 

do Szkoły dziecka z objawami sugerującymi infekcję górnych dróg oddechowych, 

dziecka, którego domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji, jak również dziecka, które w przeciągu 14 poprzedzających 

dni miało kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Zakaz dotyczy również 

przyprowadzania i odbierania dziecka przez opiekuna przejawiającego objawy 

chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. 
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5. Dyrektor może wyznaczyć spośród nauczycieli szkoły osobę odpowiedzialną za 

koordynowanie spraw związanych ze stosowaniem Procedur („Osoba Wyznaczona”). 

Rodzice zostaną powiadomieni o wyznaczeniu Osoby wyznaczonej. 

Zasady wstępu do budynku Szkoły. 

1. Do budynku Szkoły mogą wchodzić wyłącznie pracownicy Szkoły, uczniowie, a w 

ograniczonym zakresie również inne osoby, których wejście do budynku jest niezbędne dla 

funkcjonowania Szkoły („Osoby Trzecie”). 

W szczególności do budynku Szkoły nie wchodzą Rodzice lub inne osoby 

przyprowadzające lub odbierające dzieci, chyba że za zgodą nauczyciela Szkoły, wyłącznie 

jeśli jest to konieczne ze względu na szczególne okoliczności dotyczące dziecka. Szczegóły 

dotyczące zasad przyprowadzania i odbierania dzieci ze Szkoły są określone w dalszej 

części Procedur. 

2. Przy wejściu do budynku Szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk wraz z informacją 

o obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do Szkoły. 

3. Osoby Trzecie wchodząc do Szkoły, dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki 

ochronne, mają zakryte usta i nos, a w Szkole nie przekraczają obowiązujących stref 

przebywania (przedsionek, dolny korytarz, sekretariat). Należy maksymalnie ograniczać 

pobyt takich osób w budynku. 

Organizacja funkcjonowania Szkoły i jej przygotowanie do prowadzenia zajęć. 

1. Przy wejściu głównym, na drzwiach pokoju nauczycielskiego i w sekretariacie umieszczone 

są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy kontaktować się w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych u osoby przebywającej na terenie Szkoły. 

2. W budynku jest przygotowane pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę 

w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych. Jest ono wyposażone m.in. 

w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. 

3. Klasy na tym samym poziomie mają przydzielone szatnie we wspólnym pomieszczeniu. 

Uczniowie klas 1 i 2 przychodzący na lekcje wychowania fizycznego do sali w budynku 

przy ul. Wiolinowej, przebierają się w sali gimnastycznej. 

4. Uczniowie są przydzieleni do konkretnych sal lekcyjnych i tam spędzają większość zajęć, 

z wyłączeniem lekcji prowadzonych w podziałach na grupy i zajęć wychowania fizycznego. 

5. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, 
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materace itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane 

co najmniej raz dziennie przez pracownika obsługi.  

6. W sali gimnastycznej po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy jest myty lub 

dezynfekowany. Podłoga w sali gimnastycznej jest myta co najmniej po każdym dniu zajęć. 

7. Uczniowie nie mogą samodzielnie zdejmować z półek czy dotykać książek z biblioteki 

szkolnej. Książki wypożyczane z biblioteki szkolnej są podawane wyłącznie przez 

nauczyciela, a także jemu przekazywane w momencie zwrotu. Zwrócone książki, po 

oznaczeniu daty zwrotu, odkłada się na okres dwóch dni na wydzielone półki. Po tym 

terminie nauczyciel wprowadza książki do głównego księgozbioru. 

8. Z gier planszowych uczniowie mogą korzystać wyłącznie pod opieką nauczyciela. Użyte 

gry odkłada się na okres dwóch dni na wydzielone półki i oznacza datą zwrotu. Po tym 

terminie gry wracają do użytku. 

9. Powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i 

w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, komputery, tablice, włączniki itp. są 

dezynfekowane kilka razy w ciągu dnia. Ponadto przedmioty, meble i sprzęty znajdujące 

się na korytarzu są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. 

10. Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona monitoruje przebieg codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, 

pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych. 

11. Osoba przeprowadzająca dezynfekcję ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów. 

12. W łazienkach, w salach lekcyjnych i na korytarzach są udostępnione środki do dezynfekcji 

rąk i instrukcje prawidłowego ich użycia. 

13. Toalety dezynfekowane są na bieżąco. 

14. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności są zaopatrzeni w indywidualne środki 

ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. Środki ochrony dostępne 

są w sekretariacie szkoły.  

15. Pracownicy na terenie szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas lekcji, ale 

nakładają maseczki lub przyłbice w przestrzeni wspólnej, podczas dyżurów i kontaktów z 

Rodzicami.  

16. Termometry bezdotykowe znajdują się w sekretariacie Szkoły oraz w pokoju 

nauczycielskim (budynek przy al. KEN) i są dezynfekowane po użyciu w danej grupie.  
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17. W budynkach szkolnych, przy wejściu, znajdują się oznaczone kosze na zużyte rękawiczki 

i maseczki jednorazowe. 

Organizacja przyjścia i wyjścia ucznia do i ze szkoły. 

1. Drzwi do szkoły są stale zamknięte. Należy skorzystać z domofonu, zarówno przy 

przyprowadzaniu, jak i odbieraniu dziecka. 

2. Dzieci muszą być w szkole przed godziną 8:30. Po tej godzinie wietrzone są pomieszczenia 

szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.  

3. Osoba odprowadzająca dziecko nie wchodzi do budynku szkoły. Przekazuje dziecko pod 

opiekę nauczyciela dyżurującego przy wejściu. Nauczyciel przejmuje opiekę nad 

dzieckiem, pilnuje zachowania dystansu społecznego i innych zasad bezpieczeństwa oraz 

kieruje dziecko do właściwej sali lekcyjnej. 

4. Uczniowie wchodzą do szkoły z zakrytymi nosami i ustami oraz dezynfekują ręce środkiem 

dostępnym przy wejściu. Maseczkę zdejmują dopiero w sali lekcyjnej i chowają do 

szczelnie zamykanego pojemnika, zapewnianego przez Rodziców, lub wieszają maseczkę 

na szyi. 

5. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, nauczyciel ma obowiązek odmówić przyjęcia 

dziecka do placówki i poinformować Rodzica o konieczności udania się na konsultacje 

lekarskie.  

6. W celu odebrania dziecka ze szkoły osoba odbierająca zgłasza przez domofon swoje 

przyjście i czeka przed budynkiem na przyjście dziecka. Odbiór dziecka ze świetlicy w filii 

szkoły opisany jest w Procedurach bezpieczeństwa w świetlicy. 

7. Osoby przyprowadzające/odbierające uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny 

w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych uczniów i ich opiekunów wynoszący 

min. 1,5 m.  

Organizacja zajęć w szkole. 

1. Każda grupa uczniów przebywa w wyznaczonej sali lekcyjnej. 

2. Każdy uczeń posiada własne przybory szkolne, zeszyty i podręczniki oraz materiały 

plastyczne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku szkolnym, w plecaku 

lub w szafce. Uczniowie powinni mieć minimalny potrzebny zestaw przyborów szkolnych 

(tylko najpotrzebniejsze rzeczy) i nie powinni wymieniać się nimi między sobą. 

3. Uczniowie nie mogą przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (w tym gier, 

zabawek itp.). 

4. W czasie lekcji uczniowie siedzą przy swoich stolikach, nie wolno im przemieszczać się 

bez zgody nauczyciela. 
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5. Sale lekcyjne i sala gimnastyczna powinny być wietrzone po każdej lekcji, a w razie 

potrzeby i możliwości także w czasie zajęć.  

6. Nauczyciele instruują uczniów i regularnie przypominają, w jaki sposób myć ręce, zakładać 

i zdejmować maseczki oraz rękawiczki jednorazowe w razie potrzeby.   

7. Pracownicy szkoły dopilnowują, aby uczniowie myli ręce, szczególnie po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety. Uczniowie, którzy spędzają przerwę 

poza salą lekcyjną, myją lub dezynfekują ręce przed kolejną lekcją.  

8. Uczniowie spędzają przerwy na korytarzu zgodnie z oddzielnym harmonogramem. 

9. Uczniowie w czasie przerw mogą korzystać z korytarza, przy zachowaniu zmianowości 

grup i dystansu pomiędzy nimi. 

10. Uczniowie na terenie szkoły nie mają obowiązku zakrywania nosa i ust podczas lekcji, ale 

zakładają maseczki lub przyłbice w przestrzeni wspólnej, podczas przerw, na korytarzu i w 

toalecie. 

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć 

świetlicowych zawarte są w procedurach bezpieczeństwa w świetlicy. 

12. Aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami są ograniczone. Dotyczy 

to również ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych na zajęciach wychowania fizycznego. 

13. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach 

poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.  

Woda i posiłki.   

1. Dystrybutory wody pitnej są dostępne jedynie pod nadzorem opiekuna. Każdy uczeń ma 

swój bidon lub butelkę. Nie są udostępniane uczniom naczynia wielorazowe. 

2. W szkole istnieje możliwość zamówienia ciepłych posiłków dostarczanych przez firmę 

zewnętrzną z zachowaniem procedur bezpieczeństwa. 

3. Nauczyciele pełniący opiekę nad dziećmi nie odgrzewają posiłków. 

4. Uczniowie spożywają własne posiłki w swoich salach lekcyjnych, przy swoich stolikach. 

Nie dzielą się nimi i nie wymieniają. Przed posiłkiem uczniowie myją i dezynfekują ręce 

zgodnie z zasadami podanymi wcześniej, a wszystkie blaty są czyszczone i dezynfekowane.  

5. Śmieci zbierane są w osobnych workach i zbiorczo wyrzucane do odpowiedniego 

kontenera. Niezjedzone posiłki zostaną wyrzucone. 

6. Uczniowie nie mogą wzajemnie częstować się przyniesionym jedzeniem. 

7. Zabronione jest przynoszenie drobnych produktów, które je się bezpośrednio rękoma (np. 

chipsy, ciastka, orzeszki, cukierki itp.). 
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Zachowanie bezpieczeństwa w kontaktach. 

1. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zachowują między sobą i między uczniami dystans 

społeczny wynoszący min. 1,5 m.  

2. Osoby Trzecie wchodzące do Szkoły zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz 

zachowania dystansu społecznego 1,5 m. 

Obowiązki Rodziców. 

1. Do Szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych. 

2. Jeżeli dziecko wykazuje objawy chorobowe lub istnieje podejrzenie, że mogło mieć kontakt 

z osobą zakażoną, rodzic pozostawia dziecko w domu i niezwłocznie informuje o tym 

Dyrektora lub Osobę Wyznaczoną.   

3. Uczniowie są przyprowadzani i odbierani przez osoby zdrowe. 

4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, nie wolno przyprowadzać 

ucznia do Szkoły. 

5. Jeżeli dziecko otrzyma dodatni wynik badania na COVID-19, Rodzic jest zobowiązany 

niezwłocznie powiadomić Dyrektora szkoły lub Osobę Wyznaczoną. Informacje takie 

stanowią podstawę dla Dyrektora i organu prowadzącego Szkołę do podjęcia ewentualnych 

decyzji dotyczących zmiany systemu pracy Szkoły. 

6. Rodzice uczniów muszą być stale dostępni telefonicznie i są zobowiązani do niezwłocznego 

odbierania telefonów ze szkoły, gdyby zaistniała potrzeba pilnego kontaktu w sprawie 

dziecka. Rodzice mają również obowiązek niezwłocznego aktualizowania numerów 

telefonów kontaktowych w razie ich zmiany. 

7. Rodzice przyprowadzając dziecko do szkoły, wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała 

ucznia. 

8. Rodzice są zobowiązani zapewnić dzieciom odpowiednią ilość środków ochrony osobistej 

(maseczki) oraz chusteczki higieniczne itp., a także poinstruować dzieci, w jaki sposób 

bezpiecznie z tych środków korzystać. Środki te powinny znajdować się w plecaku dziecka 

i być użyte w razie potrzeby. Rodzice zobowiązują się również do wyposażenia dziecka w 

szczelnie zamykany pojemnik do przechowywania użytych maseczek wielorazowych.  

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

1. Jeżeli dziecko zgłasza lub przejawia objawy choroby, wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem, zostaje ono natychmiast odizolowane w odrębnym pomieszczeniu. 

2. Nauczyciel opiekujący się dzieckiem zobowiązany jest do używania środków ochrony 

osobistej. 
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3. Nauczyciel opiekujący się chorym dzieckiem bezzwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły 

o zaistniałej sytuacji oraz Rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły, jak 

również o konieczności kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, celem 

uzyskania porady medycznej (diagnozy).  

4. Nauczyciel, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, czeka z uczniem na przyjazd Rodzica. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zdezynfekowane są powierzchnie dotykowe i inne, z którymi uczeń się stykał 

(klamki, poręcze, uchwyty, stolik, krzesła itp.), a wszystkie osoby, które mogły mieć z nim 

bezpośredni lub pośredni kontakt, muszą zastosować się do indywidualnych zaleceń 

inspektoratu sanitarnego, jeśli takie zostaną wydane.  

6. Przygotowana zostaje lista osób, które przebywały w grupie z odizolowanym uczniem oraz 

w danej części budynku w celu szybszej identyfikacji osób, które mogły zostać zakażone 

poprzez kontakt z nim. 

7. W przypadku wątpliwości co do właściwego sposobu postępowania należy zwrócić się do 

właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 

porady. 

8. Rodzice dziecka, u którego stwierdzono objawy choroby, wskazujące na możliwość 

zakażenia koronawirusem, powinni przekazać Dyrektorowi lub Osobie Wyznaczonej 

informację, czy konsultacja medyczna (przeprowadzone testy) potwierdziła zakażenie 

koronawirusem. Informacje takie stanowią podstawę dla Dyrektora i organu prowadzącego 

Szkołę do podjęcia ewentualnych decyzji dotyczących zmiany systemu pracy Szkoły. 

9. O potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem przez ucznia Szkoły Dyrektor lub 

Osoba Wyznaczona powiadamia wszystkich pracowników oraz Rodziców. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych. 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do 

pracy, muszą pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z Dyrektorem szkoły i 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej celem uzyskania porady medycznej (diagnozy), 

a w razie potrzeby również ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. 

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

u pracownika przebywającego w szkole, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy, 

powiadomiony zostaje Dyrektor szkoły, a pracownicy i uczniowie stosują się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń. 



8 

 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu 

sprzątaniu, zdezynfekowane są powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.), a 

wszystkie osoby, które mogły mieć bezpośredni lub pośredni kontakt z osobą potencjalnie 

zakażoną, muszą zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat 

sanitarny, jeśli takie zostaną wydane.  

4. Przygotowana zostaje lista osób, które przebywały w grupie z odsuniętym pracownikiem 

oraz w danej części budynku w celu szybszej identyfikacji osób, które mogły zostać 

zakażone poprzez kontakt z nim. 

5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

6. Pracownik, u którego stwierdzono objawy choroby, wskazujące na możliwość zakażenia 

koronawirusem, powinien przekazać Dyrektorowi lub Osobie Wyznaczonej informację, 

czy konsultacja medyczna (przeprowadzone testy) potwierdziła zakażenie koronawirusem. 

Informacje takie stanowią podstawę dla Dyrektora i organu prowadzącego Szkołę do 

podjęcia ewentualnych decyzji dotyczących zmiany systemu pracy Szkoły. 

7. O potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem wśród pracowników Szkoły 

Dyrektor lub Osoba Wyznaczona powiadamia wszystkich pracowników oraz Rodziców. 

Decyzja o zmianie systemu pracy. 

1. W sytuacji potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19 przez ucznia danej 

klasy przewiduje się podjęcie decyzji o prowadzenie zajęć w formie zdalnej dla wszystkich 

uczniów danej klasy (kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej)), z zastrzeżeniem, że 

decyzja o takiej formie nauki wymaga uzyskania opinii powiatowego inspektora 

sanitarnego. Nauka stacjonarna dla uczniów innych klas będzie zależała od tego, w jakim 

stopniu byli oni narażeni na zakażenie, a decyzja w tym zakresie Dyrektora szkoły i organu 

prowadzącego będzie podejmowana po uzyskaniu opinii powiatowego inspektora 

sanitarnego. 

2.  W innych przypadkach decyzja o przejście na kształcenie w formie mieszanej 

(hybrydowej) może być podjęta w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz będzie 

przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na 

podstawie przedstawionych przez Dyrektora szkoły, konkretnych rozwiązań dotyczących 

organizacji zajęć szkolnych. 

3. Decyzja dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych wynikająca z punktu pierwszego (i 

kontynuowanie zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego) będzie uwzględniała: 
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a. wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowań na 

COVID-19 wśród uczniów lub pracowników Szkoły, 

b. lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób 

zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków 

związanych z transmisją poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem. 

4. W przypadku, gdy przyczyną zawieszenia zajęć będzie sytuacja epidemiologiczna w 

powiecie (nie zaś zdarzenia związane z funkcjonowaniem Szkoły), decyzję o nauczaniu na 

odległość może podjąć nie Dyrektor, lecz zespół zarządzania kryzysowego odpowiedniego 

szczebla.  

 

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

Mogą być modyfikowane w szczególności w przypadku zmian Wytycznych i obowiązują do 

odwołania. 

 

 


