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„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
nawet przez jeden dzień w swoim życiu”
Konfucjusz

PODSTAWY PRAWNE
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie
doradztwa zawodowego (Dz.U. 2019, poz. 325)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.
oraz Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz.
1457 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r.
poz. 967)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703)
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r.
poz. 649)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie
ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej
placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania
i doskonalenia zawodowego.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia w zawodach.
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

PODSTAWOWE POJĘCIA
Działania związane z doradztwem zawodowym – ogół zaplanowanych i systematycznych
działań podejmowanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę, których celem jest
przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
Działania te obejmują m.in. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, działania skierowane do rodziców i nauczycieli,
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Preorientacja zawodowa – ogół działań o charakterze wychowawczym, podejmowanych
przez nauczycieli i rodziców, ukierunkowanych na zbliżanie dzieci w wieku przedszkolnym
do środowiska pracy.
Orientacja zawodowa – ogół działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym
ukierunkowanych na kształtowanie u uczniów klas I –VI szkoły podstawowej pozytywnych
i pro aktywnych postaw wobec pracy i edukacji poprzez poznawanie i rozwijanie własnych
zasobów oraz nabywanie wiedzy na temat zawodów i rynku pracy.
Doradztwo zawodowe – uporządkowane i zaplanowane działania mające na celu wspieranie
uczniów klas VII –VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych w procesie
świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także zawodowych.

Założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ)
System doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu
wspierania uczniów w procesie prawidłowego wyboru dalszej ścieżki kształcenia, przyszłego
zawodu i opracowania indywidualnych planów działań potrzebnych do osiągnięcia tego celu.
Pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (osobowości,
potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości). Zawiera informacje o zawodach,
kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych
z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi. System określa zadania
osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce ich realizacji, oczekiwane efekty
i metody pracy. Zmiany na rynku pracy, pojawienie się nowych zawodów wymaga od
dzisiejszych absolwentów szkół umiejętnego planowania własnej kariery zawodowej, dużej
mobilności i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
GŁÓWNY CEL REALIZACJI ORIENTACJI ZAWODOWEJ I DORADZTWA
ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Celem orientacji zawodowej w klasach I –III jest wstępne zapoznanie uczniów
z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i pro aktywnej postawy
wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu
i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
Celem orientacji zawodowej w klasach IV –VI jest poznawanie własnych zasobów,
zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i pro
aktywnej postawy uczniów wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych
i wychowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz
pasji.
Celem doradztwa zawodowego w klasach VII –VIII szkoły podstawowej jest
przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania przy
wsparciu doradczym decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość
własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
Ponadto:







pomaganie uczniom w określeniu ich predyspozycji zawodowych;
udzielanie uczniom indywidualnych porad zawodowych;
prowadzenie zajęć grupowych mających na celu lepsze samopoznanie, kształtowanie
aktywnych postaw;
rozwijanie wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych działań na rzecz ochrony
środowiska oraz zapoznanie z zawodami w obszarze człowiek – środowisko;
rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich
możliwości;
przygotowanie rodziców do pełnienia roli doradców i osób wspierających swoje dzieci
w procesie planowania i podejmowania decyzji edukacyjnych oraz związanych
z wyborem zawodu;

WEWNĄTSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO ZAKŁADA, ŻE:


wybór zawodu nie jest pojedynczym, decyzyjnym aktem, ale procesem rozwojowym
i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni kilku lat








na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów,
ścieżek edukacyjnych i rynku pracy
na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament,
charakter, zdolności), zainteresowania, umiejętności, doświadczenia, wyznawane
wartości, czynniki emocjonalne, zdrowotne, a także wpływ otoczenia i aktywność
własna
preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku
życia człowieka
działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg
harmonogramu pracy szkoły
WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami

PROGRAM WSDZ OBEJMUJE TRZY OBSZARY DZIAŁANIA - PRACĘ Z:




nauczycielami,
uczniami,
rodzicami.

W ramach pracy z nauczycielami (radą pedagogiczną) obejmuje:









Poznanie swojego udziału w realizacji WSDZ
Wstępną diagnozę potrzeb i zasobów uczniów.
Kształtowanie umiejętności z zakresu rozwijania talentów, zainteresowań, zdolności
i predyspozycji uczniów
Wspieranie rodziców w procesie doradczym, udzielanie informacji, kierowanie do
specjalistów
Umożliwienie udziału w kursach i szkoleniach z zakresu doradztwa zawodowego
Udostępnianie wszelkich zasobów z obszaru doradztwa zawodowego
Włączanie przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i doradztwa
zawodowego w szkole
Realizowanie tematów zawodoznawczych metodami aktywnymi

W ramach pracy z uczniami obejmuje:










Diagnozę cech psychofizycznych ucznia.
Analizę potrzeb rynku pracy i zatrudnienia na lokalnym i krajowym rynku pracy.
Udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej.
Pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego.
Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu zawodów przyszłości
Przedstawienie możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych w trakcie nauki
w szkole.
Wskazywanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych w systemie poza
oświatowym.
Udzielanie konsultacji i porad indywidualnych
Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy.






Kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego
i kontynuacji nauki w szkołach wyższych, szkołach policealnych lub w systemie
kształcenia ustawicznego.
Stwarzanie okazji do udziału w takich przedsięwzięciach jak: targi edukacyjne,
spotkania
z
przedstawicielami
szkół
ponadpodstawowych,
spotkania
z przedstawicielami instytucji rynku pracy
Organizowanie wycieczek zawodoznawczych
Organizowanie zajęć w świetlicy związanych z orientacją zawodową

W ramach pracy z rodzicami obejmuje:








Prezentację założeń pracy informacyjno-doradczej szkoły na rzecz uczniów.
Spotkania edukacyjne wspomagające rodziców w procesie podejmowania decyzji
edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci.
Włączenie rodziców, jako przedstawicieli różnych zawodów do działań
informacyjnych szkoły.
Poznanie czynników ważnych przy wyborze szkoły
Indywidualną pracę z rodzicami uczniów, którzy mają problemy: zdrowotne,
emocjonalne, decyzyjne, intelektualne, rodzinne itp.
Informowanie o targach edukacyjnych
Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych

ORIENTACJA ZAWODOWA I DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SĄ
REALIZOWANE:





podczas grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym prowadzonych
przez doradcę zawodowego, które wynikają z ramowych planów nauczania
podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, w trakcie
bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli
i wychowawców – m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
zajęciach z wychowawcą i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad
i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego (lub innych specjalistów,
wychowawców, nauczycieli)
podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych
w szkole (jak np. Dzień Doradztwa Zawodowego, konkursy zawodoznawcze) lub
poza nią (np. udział w targach edukacyjnych, festiwalu zawodów, w wizytach
zawodoznawczych w zakładach pracy).

REALIZATORZY DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM ZAWODOWYM
W szkole podstawowej w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym
zaangażowani są wszyscy członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele
wychowawcy, nauczyciele (w tym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel
- wychowawca w świetlicy szkolnej, nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog,
psycholog, doradca zawodowy).

ZAKRES DZIAŁAŃ POSZCZEGÓLNYCH OSÓB Z OBSZARU DORADZTWA:


Dyrektor szkoły - odpowiedzialny za realizację działań doradztwa zawodowego,
wspiera kontakty pomiędzy uczestnikami procesu orientacji zawodowej oraz
doradztwa zawodowego w szkole, a instytucjami zewnętrznymi, zapewnia warunki do
realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
współpracuje z doradcą zawodowym w celu realizacji WSDZ



Doradca zawodowy – realizacja scenariuszy z doradztwa zawodowego, indywidualne
rozmowy z uczniami i rodzicami, pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji uczniów,
organizacja konkursów, prowadzenie tablicy informacyjnej , gromadzenie literatury,
przedstawianie aktualnych informacji z rynku pracy i rynku edukacyjnego, pomoc
w trafnym wyborze dalszej drogi zawodowej, współpracuje ze specjalistami z poradni
psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami działającymi na rynku pracy
i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji działań z zakresu
doradztwa zawodowego



Specjaliści (Pedagog, Psycholog) - pomoc w samopoznaniu, określają mocne strony,
predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów; włączają treści z zakresu
orientacji zawodowej i zawodowego w prowadzone przez siebie zajęcia dla uczniów;
współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu
orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów; włączają się w proces
podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje
dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty)



Nauczyciele wychowawcy - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania
i uzdolnienia uczniów; eksponują w trakcie bieżącej pracy z uczniami związki
realizowanych treści nauczania z treściami programowymi orientacji zawodowej
i doradztwa zawodowego; włączają do swoich planów wychowawczych zagadnienia
z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego; realizują tematy związane
z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych;
współpracują z rodzicami w zakresie planowania ścieżki kariery edukacyjnozawodowej ich dzieci, współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi
nauczycielami i specjalistami, którzy mogą udzielać wsparcia w planowaniu kariery
zawodowej w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.



Pozostali nauczyciele uczący różnych przedmiotów - korelacja między
przedmiotowa, (podstawa programowa). Analiza programów nauczania
poszczególnych przedmiotów pozwala włączyć nauczycieli w omawianie zagadnień
z poradnictwa zawodowego. Podział zadań wg. kompetencji, wiedzy, doświadczenia
i umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego.



Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą wyszukiwania informacji na temat edukacji
i zawodów za pomocą słowników, encyklopedii, komputera. Wdrażają do podejmowania
obowiązków i rzetelnego ich wypełniania. Przedstawiają znaczenie pracy w życiu
człowieka, omawiają z dziećmi zawody ich najbliższych, prezentują charakterystykę
pracy w różnych zawodach. Rozwijają zainteresowania, zapoznają ze sposobami

powstawania różnych przedmiotów, uczą podstawowych umiejętności technicznych.


Nauczyciele języka polskiego omawiają charakter pracy w różnych zawodach, uczą
tworzenia wypowiedzi: pisania życiorysu, podania, ogłoszenia, listu oficjalnego
(dostosowywanie wypowiedzi do sytuacji). Kształtują umiejętność operowania
słownictwem z kręgu: szkoła i nauka, środowisko społeczne. Wdrażają do
samokształcenia i docierania do informacji za pomocą słowników, encyklopedii. Pokazują
znaczenie komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji.



Nauczyciele matematyki uczą gromadzenia i porządkowania danych o edukacji i
zawodach, odczytywania i interpretacji danych w tekstach, tablicach i wykresach.
Kształtują umiejętność posługiwania się procentami, zapoznają z zawodami z dziedziny
księgowości i rachunkowości. Uczą planowania czynności z wykorzystaniem kalendarza
(wykonywanie obliczeń) oraz dzielenia zadań na etapy.



Nauczyciele języków obcych zapoznają z zasobem języka dotyczącym szkoły i pracy
oraz cech charakteru i umiejętności. Prezentują uczniom filmy o zawodach w języku
obcym. Uczą tworzenia kilkuzdaniowych wypowiedzi na temat swoich umiejętności
(prezentacja siebie).



Nauczyciele przyrody omawiają stan zdrowia i choroby człowieka nawiązując do
przeciwwskazań zdrowotnych w wybranych zawodach. Wykazują znaczenie odpoczynku
w życiu człowieka, prawidłowych warunków nauki i pracy, zasad uczenia się. Wdrażają
do planowania dnia i organizowania pracy własnej. Zapoznają z zawodami z dziedziny
meteorologii, rolnictwa, biologii, leśnictwa, ochrony środowiska, fizyki, chemii, geografii,
ochrony zdrowia, astronomii.



Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie informują o siedzibie władz lokalnych
uczniów oraz ich zakresie działań i sposobie powoływania. Wyjaśniają demokratyczny
charakter państwa. Charakteryzują pojecie samorządności, opisują zawody związane z
polityką, dyplomacją, przedstawiają zawód historyka. Zapoznają ze znaczeniem
społecznego podziału pracy, opisują grupy społeczne i ich role w społeczeństwie.
Omawiają z uczniami problemy współczesnej Polski (m.in. bezrobocie). Zapoznają ze
zjawiskiem emigracji politycznej i zarobkowej. Uczą tworzenia drzewa genealogicznego.
Omawiają z uczniami funkcjonowanie przemysłu, warunki pracy w fabryce dawniej i
dziś. Prezentują podstawowe cechy obecnego systemu gospodarczego.



Nauczyciele informatyki prowadzą naukę poszukiwania, selekcjonowania,
porządkowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji np. dotyczących oferty
edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, pomagają uczniom klas ósmych w logowaniu się
do elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, wyjaśniają organizację pracy i
przepisy bhp w pracy z komputerem, uczą komunikowania się z pomocą komputera i
technologii informacyjnych. Prezentują sposoby opracowywania tekstów, prezentacji
multimedialnych oraz danych liczbowych w arkuszu kalkulacyjnym. Wdrażają do pracy
zespołowej w ramach projektu, pokazuje sposoby wykorzystania technologii
informacyjnych w różnych zawodach.



Nauczyciele muzyki zapoznają uczniów z zawodami związanymi z muzyką, przekazują
wiedzę o tworzeniu instrumentów, uczą gry na instrumentach.



Nauczyciele plastyki zapoznają z zawodami z dziedziny kultury. Uczą korzystania z
przekazów medialnych oraz wykorzystywania ich wytworów.



Nauczyciele techniki opisują funkcje urządzeń technicznych, omawiają kolejność działań
technologicznych, organizacje miejsca pracy i szacowanie czasu jej trwania. Uczą
posługiwania się narzędziami do obróbki ręcznej.



Nauczyciele wychowania fizycznego omawiają trening zdrowotny, pomagają opracować
rozkład dnia ucznia, uwzględniając proporcje między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem
umysłowym i fizycznym.



Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie prowadzą lekcje na temat ról społecznych
i modeli życia. Zapoznają ze sposobem pracy instytucji działających na rzecz dziecka i
rodziny. Kształtują u uczniów poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.



Nauczyciele etyki przedstawiają znaczenie i wartość pracy w życiu człowieka, etykę
zawodową, pomagają tworzyć uczniom ich własne systemy wartości. Pomagają poznać
siebie, przyjąć odpowiedzialność za siebie. Przekazują wiedzę o znaczeniu praw i
obowiązków, zasad i reguł postępowania w życiu człowieka. Uczą prowadzenia dyskusji i
umiejętności uzasadniania opinii dotyczących zjawisk w społeczności lokalnej.



Nauczyciele wychowawcy w świetlicy szkolnej - włączają w zajęcia realizowane
w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej, organizują w sali kąciki
zawodoznawcze, aranżują zabawy sprzyjające poznawaniu różnych zawodów.



Pielęgniarka szkolna- organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie
i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do
zawodów wybieranych przez uczniów, pogadanki o przeciwwskazaniach do
wykonywania zawodów.



Nauczyciele bibliotekarze prenumerują czasopisma związane z edukacją oraz literaturę z
zakresu doradztwa zawodowego, udostępniają ulotki o szkołach.



Ponadto nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań umożliwiające
uczniom rozwijanie swoich zdolności i umiejętności.

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ W RAMACH WSDZ






Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego
Ośrodki i instytucje doskonalące nauczycieli
Powiatowy Urząd Pracy, Mobilne Centrum Karier – OHP Kraków,
Szkoły ponadpodstawowe,
Kuratorium oświaty, Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy, Ośrodek Rozwoju
Edukacji,

METODY I FORMY PRACY DORADCZEJ
Formy:
 Diagnoza i analiza potrzeb na podstawie obserwacji, wywiadów, ankiet










Indywidualne konsultacje i porady związane z dalszą edukacją (również dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
Warsztaty grupowe - pozwalające na odkrywanie swoich zainteresowań, umiejętności
i predyspozycji zawodowych, ukazujące potrzebę planowania własnej przyszłości
zawodowej
Zajęcia grupowe - nakierowane na rozwój umiejętności społecznych
i interpersonalnych: komunikacji , współpracy, przezwyciężania stresu
Koła zainteresowań
Zajęcia grupowe umożliwiające poznanie różnych zawodów i związanych z nimi
wymagań, filmy zawodoznawcze
Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów
Wyjścia i wycieczki szkolne do zakładów pracy
Udział w dniach otwartych

Metody:
 Metody aktywizujące (burza mózgów, dyskusja, giełda pomysłów, mapy myślowe)wspólne pracowanie nad rozwiązaniem problemu
 Drama – krótkie scenki i inscenizacje, odgrywanie ról; metody plastyczne – komiksy,
plakaty
 Metody audiowizualne - wykorzystanie Internetu jako narzędzi zdobywania
informacji, programy i prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne
 Gry i zabawy rozwijające myślenie strategiczne
 Trening komunikacji i zachowań społecznych, mini-wykłady, pogadanki, debaty
SPODZIEWANE EFEKTY
Uczniowie:
 Znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji o wyborze zawodu.
 Znają swoje zainteresowania, uzdolnienia, cechy temperamentu i charakteru oraz inne
predyspozycje do wykonywania poszczególnych zawodów.
 Posiadają informacje o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 Potrafią wymienić podstawowe grupy zawodów oraz je scharakteryzować.
 Wiedzą, gdzie szukać pomocy w razie trudności z wyborem zawodu, dalszej edukacji.
 Świadomie i odpowiedzialnie podejmują działania.
 Potrafią kompletować niezbędną dokumentację.
EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO




przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród uczniów,
rozmowy indywidualne,
zbieranie wskazówek, sugestii, pomysłów od uczniów i osób realizujących WSDZ
dotyczących możliwości jego modyfikacji.
Opracowanie
Maciej Ziobrowski

