
 
Uchwała Nr XLIII/757/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 26 maja 2014r. 

 
w sprawie: Wdrożenia  programu „Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+”.  
 

Na podstawie art. 14 ust 1 pkt. 1,2 ustawy z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie 
województwa ( Dz.U z 2013 poz. 596 z póź. zm) art. 21 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 poz. 182) art. 183 ust 3  ustawy z dnia               
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U z 2013 
poz. 135     z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1 

1. Z dniem 1 lipca 2014 r.  wprowadza się do realizacji na terenie województwa 

świętokrzyskiego „Kartę Świętokrzyskiej Rodziny na 5+” będącą elementem 

polityki społecznej realizowanej w obszarze wspierania działań na rzecz rodziny 

realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. 

2.   Celem wprowadzenia „Świętokrzyskiej Karty Rodzin na 5+” jest: 

• promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej 

pozytywnego wizerunku; 

• wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans lepszego 

rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinach wielodzietnych; 

• budowanie przychylnego klimatu lokalnego dla rodzin wielodzietnych; 

• wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych 

i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci; 

• zachęcanie do wspólnego spędzania czasu; 

• przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej województwa 

świętokrzyskiego. 
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3. Uprawnionymi do korzystania z „Karty Świętokrzyskiej Rodziny na 5+” są 

członkowie rodzin wielodzietnych w tym rodzin zastępczych, zamieszkujących 

na terenie województwa świętokrzyskiego, wychowujących co najmniej 3 dzieci 

w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje 



oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających 

pod opieką rodzica.  

 

§ 2 

Instrumentami umożliwiającymi realizację celów o których mowa w §1 są:  

1. Zapewnienie członkom rodzin wielodzietnych, w tym wielodzietnych rodzin 

zastępczych  dostępu  do oferty kulturalnej, sportowej                     

i rekreacyjnych oferowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Opracowanie, promocja i koordynacja systemu zniżek udzielanych 

rodzinom uczestniczącym w Programie przez inne instytucje publiczne                    

i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. 

  § 3 

Szczegółowy regulamin  „Karty Świętokrzyskiej Rodziny na 5+” zawiera 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4 

 

                  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
 
 

Przewodniczący  Sejmiku 
 
 
 

                                                                                    Tadeusz Kowalczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XLIII/757/14 

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 

z dnia 26 maja 2014r. 

 

w sprawie: wdrożenia  programu „Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+”.  
 

W ramach realizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na 

lata 2012-2020 proponuje się w ramach realizacji celu strategicznego I: Minimalizacja 

obszarów wykluczenia społecznego, cel operacyjny 3: efektywny system rodzin oraz 

rodzicielstwa zastępczego wprowadzenie na terenie województwa świętokrzyskiego 

Programu „Świętokrzyska Karta Rodzin na 5+”.  

 

Priorytetem wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego Świętokrzyskiej 

Karty Rodzin na 5+  są korzyści, które osiąga równocześnie społeczność lokalna jako całość 

i rodziny wielodzietne, które są członkami tejże społeczności. 

  Karta jest instrumentem obniżającym koszty comiesięcznych rachunków rodzin lub 

zmniejszającym ich bieżące wydatki. Karta jest elementem aktywizującym rodziny do 

aktywnego spędzania wolnego czasu, zwiększając dostęp do różnych form rozrywki, sportu 

 i rekreacji oraz inicjatyw kulturalnych, a tym samym elementem zwiększającym integrację 

wewnątrzrodzinną i integrację środowisk rodzin wielodzietnych.  

 

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych 

zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, składających się z rodziców 

(jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia 

lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia                   

w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica. 

 

 W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad wdrożeniem ogólnopolskiej 

karty dużych rodzin. Na poziomie ogólnopolskim karta dużej rodziny ma wprowadzić zniżki 

za wstęp do instytucji podległych rządowi. Mają to być ulgi m.in.  



w muzeach, parkach narodowych, rezerwatach przyrody. Program przewiduje, że każdy 

minister będzie deklarował pakiet dla rodzin wielodzietnych. 

 

 

         
 



Regulamin współpracy Województwa Świętokrzyskiego z podmiotami prowadzącymi  
działalność gospodarczą  w realizacji  

„PROGRAMU  ŚWIĘTOKRZYSKA RODZINA 5+ 

 

§ 1 

Definicje: 

1) Województwo – Województwo Świętokrzyskie 

2) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą, jak również 

podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, w szczególności stowarzyszenia 

lub fundacje, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek 

samorządu terytorialnego, 

3) Partner -  Przedsiębiorca, który przystąpił do  Programu na podstawie Regulaminu 

4) Karta – „Świętokrzyska Karta Rodziny na 5+” 

5) Posiadacz Karty – osoba fizyczna posiadająca Kartę, 

6) Strona – strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

świętokrzyskiego. 

7) Regulamin – niniejszy regulamin, 

8) Program – „Program Świętokrzyska Rodzina na 5+” 

9) Oświadczenie – oświadczenie o przystąpieniu do programu. 

 

§ 2 

1. Regulamin określa zasady współpracy Województwa z Partnerami w związku                       

z realizowanym przez Województwo Programem. 

2. Przedsiębiorca może przystąpić do programu jeśli: 

1) Prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku 

prowadzenia działalności gospodarczej jest wpisany do właściwego rejestru w tym 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego 

Rejestru Sadowego, 

2) Złożył wypełnione Oświadczenie, które wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 



3) Zaoferuje dla Posiadaczy Kart zniżki na wszystkie lub wybrane oferowane przez 

siebie towary (w wysokości co najmniej 2%) lub świadczone usługi  (w wysokości 

co najmniej 10%) 

3. Przedsiębiorca przystępuje do Programu poprzez złożenie wypełnionego                       

i podpisanego Oświadczenia w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

4. W przypadku spełnienia warunków o których mowa w ust. 2, Województwo                       

w terminie 14 dni od złożenia Oświadczenia nada Przedsiębiorcy status Partnera 

poprzez wydanie mu za pokwitowaniem oznaczeń programu w postaci naklejek w 

liczbie odpowiadającej liczbie adresów prowadzenia działalności wskazanych w 

Oświadczeniu oraz umieści dane Partnera zwarte w oświadczeniu na Stronie. Dane 

zamieszczone na Stronie obejmować będą w szczególności wskazanie adresów 

prowadzonej przez Partnera działalności oraz wysokości zadeklarowanych przez niego 

zniżek dla Posiadaczy Karty.  

5. Województwo ma prawo do odmowy nadania statusu Partnera w uzasadnionych 

przypadkach. 

6. Partner jest zobowiązany do umieszczenia naklejki na widocznym miejscu w każdym 

ze wskazanych miejsc prowadzenia działalności. 

7. Partner jest zobowiązany do udzielania Posiadaczom Kart zniżek zadeklarowanych w 

Oświadczeniu, po okazaniu przez Posiadacza ważnej Karty upoważniającej go do 

skorzystania z zaoferowanych zniżek. 

8. Partner jest uprawniony do aktualizacji treści Oświadczenia, nie częściej niż raz na 

miesiąc. Do aktualizacji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust 4 oraz 

ustęp 8 niniejszego paragrafu. 

9. Partner jest uprawniony do rezygnacji ze statusu Partnera za 14-dniowym 

wypowiedzeniem, złożonym Województwu w formie pisemnej. 

10. Przedsiębiorca, który utracił status Partnera (w tym złożył rezygnację) jest 

obowiązany do niezwłocznego usunięcia otrzymanych naklejek, o których mowa w 

ust. 4 zaś Województwo do usunięcia wpisu dotyczącego Partnera ze Strony. 

 

 

 

§ 2 



1. Województwo jest uprawnione do pozbawienia Przedsiębiorcy statusu Partnera w 

przypadku naruszenia  przez Partnera regulaminu, a w  szczególności odmowie 

udzielania zniżek. 

2. O pozbawieniu Przedsiębiorcy statusu Partnera Województwo niezwłocznie 

poinformuje Przedsiębiorcę poprzez wysłanie informacji w formie pisemnej na adres 

wskazany w Oświadczeniu oraz w formie elektronicznej na adres poczty e-mail 

wskazany w Oświadczeniu. 

 

§ 3 

 

1. Województwo jest uprawnione do zmiany treści Regulaminu bez konieczności 

podania przyczyny. 

2. Informacja o zmianie Regulaminu oraz dacie wejścia w życie zmian zostanie 

umieszczona na Stronie co najmniej na 14 dni przed ich wejściem w życie.  

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 

polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulamin współpracy Województwa Świętokrzyskiego z podmiotami 

prowadzącymi  działalność gospodarczą  w realizacji programu Świętokrzyskiej karty 

Dużych Rodzin 

            

                                                                              ……………….dnia 

                                                      

Wzór oświadczenia 

Od: 

……………………………… 

(imię i nazwisko/firma) 

………………………………… 

(adres) 

…………………………………. 

(telefon) 

 

                                                                                                  Do: 

                                                                                        Urzędu Marszałkowskiego  

Województwa Świętokrzyskiego 

 

 My niżej podpisani, działający w imieniu i na 

rzecz…………………………………………………………………………………………….

 (imię, nazwisko/firma, adres zamieszkania/siedziby, NIP, Regon, KRS lub inny numer ewidencyjny) 

(dalej: Partner) niniejszym oświadczamy, iż przystępujemy do Programu Świętokrzyska 

Rodzina na Piątkę z Plusem w województwie świętokrzyskim na zasadach określonych                       

w Regulaminie współpracy Województwa Świętokrzyskiego z podmiotami prowadzącymi  

działalność gospodarczą  w realizacji programu Świętokrzyskiej Karty Dużych Rodzin. 

Zobowiązujemy się do udzielania posiadaczom Świętokrzyskiej Karty Dużych Rodzin 

następujących zniżek na oferowane towary lub usługi 

1………………………………………………………………….. 



2………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………… 

 

Partner będzie udzielał wyżej wymienionych zniżek posiadaczom karty następujących 

lokalizacjach. 

1…………………………………………………………………..    
 (oznaczenie miejsca prowadzenia działalności i dokładny adres) 

2…………………………………………………………………    
 (oznaczenie miejsca prowadzenia działalności i dokładny adres) 

3…………………………………………………………………    
 (oznaczenie miejsca prowadzenia działalności i dokładny adres) 

Korespondencja do Partnera powinna być kierowaną na główny adres korespondencji 

………………………………………………………………………………………… 

Oraz na adres poczty elektronicznej 

Jednocześnie oświadczam, iż Partner akceptuję treść Regulaminu. 

 

…………………………………..                                                 ……………………………… 

          Pieczęć Partnera                                                                                         data i czytelny podpis Partnera  
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REGULAMIN PROGRAMU  

„ŚWIĘTOKRZYSKA RODZINA NA 5+” 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Program pod nazwą „ŚWIĘTOKRZYSKA RODZINA NA 5+” zwany dalej "Programem", 

jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez samorząd  województwa 

świętokrzyskie. Program ten skierowany jest do członków wszystkich rodzin wielodzietnych  

i rodzin zastępczych na terenie województwa świętokrzyskiego. 

2. Ilekroć w Programie jest mowa o: 

1) „rodzinie wielodzietnej” należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie 

województwa świętokrzyskiego, składającą się z rodziców (rodzica) mających na utrzymaniu 

troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia w przypadku, 

gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci 

posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź  całkowitej 

niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; 

2) „rodzinie zastępczej” należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie 

województwa świętokrzyskiego,  w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku 

do 18 roku życia bądź 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, lub bez 

ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności bądź  całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji; 

3) „osobach uprawnionych” należy przez to rozumieć osoby określone w ust. 2 pkt 1 i 2, które 

są objęte niniejszym Programem, 

4) „karcie”, należy przez to rozumieć „Świętokrzyską Kartę Rodziny na 5+”, 

5) „osobie zamieszkałej” należy przez to rozumieć osobę posiadającą zameldowanie na pobyt 

stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie województwa, 

6) „organizatorze” należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego . 
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§ 2 

1. Celem Programu jest: 

1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego 

wizerunku; 

2. wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans lepszego rozwoju dzieci 

wychowywanych w rodzinie; 

3. budowanie przychylnego klimatu lokalnego dla rodzin wielodzietnych; 

4. wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych 

wychowujących się w tych rodzinach dzieci; 

5. zachęcanie do wspólnego spędzania czasu; 

6.  przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej województwa 

świętokrzyskiego 
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2. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez: 

1) tworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych dot. usług oferowanych przez 

jednostki wojewódzkie oraz inne podmioty z terenu województwa, biorące udział w 

Programie, 

2) zawieranie porozumień ze świętokrzyskimi organizacjami oraz innymi podmiotami 

umożliwiającymi zwiększenie dostępności do oferowanych przez nie usług – osobom 

uprawnionym, 

3) pozyskiwanie nowych partnerów do Programu, 

4) prowadzenie akcji promocyjnej i medialnej na rzecz popularyzacji Programu. 

§ 3 

1. W Programie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty 

z terenu województwa świętokrzyskiego oferujące ulgi i zwolnienia, skierowane do osób 

uprawnionych. 

2. Potwierdzeniem uczestnictwa podmiotów, o których mowa w ust. 1 jest porozumienie 

zawarte pomiędzy województwem świętokrzyskim i danym podmiotem. 
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3. Informacje dotyczące Partnerów Programu, o których mowa w ust. 1 znajdować się będą na 

stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, gdzie będą 

na bieżąco aktualizowane. 

4. Każdy podmiot uczestniczący w Programie ma prawo do umieszczania przy wejściu do 

obiektu, w witrynach, punktach kasowych i w swoich materiałach promocyjnych, informacji 

o przystąpieniu do Programu. 

§ 4 

1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych w ramach 

Programu, wprowadza się „Kartę Świętokrzyskiej Rodziny na 5+”. 

2. Kartę będzie otrzymywał każdy członek uprawnionej rodziny określonej w § 1 ust. 2 pkt 

1 i 2, na podstawie wniosku złożonego u Organizatora. 

3. Kartę personalizuje i wydaje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 

4. Karta zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej. 

5. Do wniosku o wydanie karty Świętokrzyskiej Rodziny na Piątkę z Plusem należy 

dołączyć : 

1) w przypadku rodziców/opiekunów – dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem (kopia); 

2) w przypadku dzieci od 0 do 18 lat – akt urodzenia (kopia); 

3) w przypadku dzieci od 18 do 25 roku życia – ważna legitymacja szkolna lub studencka 

(kopia) lub  zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dla dzieci powyżej 18 roku życia  

4) w przypadku rodziny zastępczej - orzeczenie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej                       

(kopia); 

6. Organizator może wezwać osobę składającą wniosek do przedstawienia oryginałów 

dokumentów wskazanych w pkt. 5. 

6. Wydanie karty przez ROPS, nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia 

kompletnego wniosku. 

7. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości, a w przypadku osób nieletnich                   

z legitymacją szkolną. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty 

wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. 
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8. Uczestnicy Programu są zobowiązani niezwłocznie poinformować organizatora o każdej 

zmianie, która wiąże się z uprawnieniami do otrzymania karty, a w szczególności danych 

dotyczących miejsca zamieszkania, składu osobowego rodziny i kontynuowania nauki. 

9. W przypadku wygaśnięcia uprawnień wszystkie karty wydane rodzinie tracą ważność                        

z końcem roku kalendarzowego, w którym te uprawnienia wygasły. Karty należy zwrócić 

organizatorowi w terminie do 15 stycznia roku następnego. 

10. W przypadku utraty bądź uszkodzenia karty, osoba uprawniona zobowiązana jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej organizatora wraz z prośbą     

o wydanie duplikatu karty Świętokrzyskiej Rodziny na Piątkę z Plusem. Wydanie duplikatu 

karty związane jest z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł. 

11. Osoba zainteresowana otrzymaniem karty zobowiązana jest do wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatora oraz podmioty z nim współpracujące, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

 

 



 
 

 Kielce, dn.  ....................................  
 
 .........................................................................................  
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 .........................................................................................  
adres zamieszkania 

 .........................................................................................  
seria i nr dowodu osobistego 

 .........................................................................................  
nr telefonu 

 .........................................................................................  
adres e-mail 

 
Wniosek o wydanie Karty „ŚWIĘTOKRZYSKA RODZINA NA 5+” 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie Kart „Świętokrzyska Rodzina na 5+”, które uprawniają członków rodziny 

do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące w ramach Programu „Świętokrzyska 

Rodzina na 5+”. 

 

Oświadczam, że moja rodzina składa się z   osób wspólnie zamieszkałych pod wskazanym wyżej 

adresem: 
 

L.p. Imię i nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa 
Wnioskuję 
o wydanie 
Karty dla**

1 DANE WNIOSKODAWCY  
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   

 
Do odbioru Kart upoważniam:  .....................................................................................................................................  
 

Załączniki: 

1) do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania - rodzice bądź opiekunowie prawni, 

2) oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu - dzieci powyżej 18 roku życia 

 

 

 

                                            
**wybraną kratkę zaznacz „x” 



 

   Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za 

składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku. 

 

  .....................................................................................  
(czytelny podpis) 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego na potrzeby realizacji Programu „Świętokrzyska Rodzina na 

Piątkę z Plusem”. 

 

Kielce, dn.  ....................................   .....................................................................................  
(czytelny podpis) 

 

 

 

 

Kwituję odbiór Kart „Świętokrzyska Rodzina na 5+” o numerach:  ..............................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................... . 

Dane na Kartach są zgodne z podanymi we wniosku. 

Jednocześnie oświadczam iż zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania wydawania i korzystania z Karty 

„Świętokrzyska Rodzina na Piątkę z Plusem”. 

 

Kielce, dn.  ....................................   .....................................................................................  
(czytelny podpis) 

 



Propono

Długość 

Szerokoś

 

 

 

   

 

 

 

            

Posiadac

……………

Adres     

……………

Karta
 
Rodzi

owany forma

: 85 mm 

ść: 54 mm 

          

cz  Karty         

……………………

                        

……………………

a „Świętok
  

ina na 5+ 

at karty to: 

                        

………..               

                         

………..           

krzyska 
 

           

                        

                         

                        

                  

 
 

               LO

                         

                        

                         

                 

          

OGO 

              Nr ka

              ………

             Data W

         …………

   
                  

arty  

…………………

Ważności 

……………………

                  

……….. 

…………          

 
                  

   

 



 

                                                                                                Karta „Świętokrzyska 

                                                                                                  Rodzina  na 5+” 

  Partnerzy: 

 

 

 

                   

      

Karta jest ważna z innym dokumentem  

potwierdzającym tożsamość 
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