
Uchwała nr 765/332/IV/2014

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie:

przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu 
pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz przystąpienie do jego wdrożenia

Na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie  województwa  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  596,  z  późn.  zm.)  oraz  w  związku
z art. 21 pkt  4  i  art.  113  ust.  1  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  (tekst  jednolity:
Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.)

Zważywszy na konieczność realizacji konsekwentnych działań przyjaznych rodzinie,

wspierając rodzicielskie aspiracje mieszkańców województwa śląskiego, mając na uwadze

zmiany demograficzne, jakich doświadcza województwo śląskie:

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
1. Przyjmuje się projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz przystępuje

się do jego wdrożenia. 
2. Projekt  pn.  „Śląskie  dla  rodziny  –  Karta  Dużej  Rodziny” stanowi załącznik  nr  1  do

uchwały.

§ 2
1. W ramach wdrożenia  dokumentu, o którym mowa w § 1, Województwo Śląskie zawrze: 

1) porozumienia  z  wojewódzkimi  samorządowymi  jednostkami  organizacyjnymi,
w tym wojewódzkimi  osobami  prawnymi,  na  podstawie  których  podmioty
te zaoferują  pakiet  szczególnych  ulg  i  uprawnień  dla  członków  rodzin
wielodzietnych,  w ramach prowadzonej  przez  siebie działalności.  Ramowy wzór
porozumienia stanowi załącznik nr 2 do uchwały;

2) umowy z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa śląskiego,
na podstawie których Województwo Śląskie udostępni rodzinom wielodzietnym,
zamieszkałym na obszarze lokalnych jednostek samorządu terytorialnego,  pakiet
szczególnych  ulg  i  uprawnień  świadczonych  przez  wojewódzkie  samorządowe
jednostki organizacyjne, w tym wojewódzkie osoby prawne. Ramowy wzór umowy
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Z  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  będą  mogli  korzystać  członkowie  rodzin
wielodzietnych,  którym  lokalna  jednostka  samorządu  terytorialnego  przyznała
uprawnienia  na  podstawie  gminnego  programu  wspierania  rodzin  wielodzietnych,
na zasadach określonych w tym programie.
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§ 3
1. Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Regionalnego  Ośrodka  Polityki

Społecznej  Województwa Śląskiego.

2. Nadzór  nad  wykonaniem  uchwały  powierza  się  resortowemu  Członkowi  Zarządu
Województwa Śląskiego właściwemu dla spraw polityki społecznej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.  Mirosław Sekuła - Marszałek Województwa                  ……………...……..

2.  Aleksandra  Skowronek - Wicemarszałek Województwa                     ……………...……..

3.  Kazimierz Karolczak - Wicemarszałek Województwa  ……………...……..

4.  Stanisław Dąbrowa - Członek Zarządu ……………...……..

5.  Arkadiusz Chęciński - Członek Zarządu                ……………...……..
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Załącznik nr 1 do Uchwały 765/332/IV/2014 
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Projekt pn. 

„Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Katowice 2014 
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Wprowadzenie

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki prorodzinnej oraz mając na uwadze inspirowanie
i  promowanie  nowych  rozwiązań  w  tym  zakresie,  Samorząd  Województwa  Śląskiego
opracował projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Projekt  wpisuje  się  w  rekomendacje  przedstawione  w  Programie  Polityki  Rodzinnej
Prezydenta RP pn. „Dobry Klimat dla Rodziny. Tym samym stanowi realne odzwierciedlenie
zapisów zamieszczonych w strategicznych dokumentach Województwa  m.in.  w Strategii
Rozwoju  Województwa  Śląskiego  „Śląskie  2020+”  –  Obszar  priorytetowy:  (B)  Szanse
rozwojowe mieszkańców, Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania
oraz  dogodne warunki  życia  mieszkańców,  Kierunek  działań  1:   Podnoszenie  dostępu  do
usług wspierających funkcjonowanie rodziny, w tym wspieranie podmiotów oferujących takie
usługi, jak również w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 –
2020 –  m.in.  w  celu  strategicznym  1:  Wzmocnienie  polityki  prorodzinnej  oraz  celu
strategicznym 2: Wyrównywanie szans wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.
Ponadto w toku prac związanych z aktualizacją  Strategii Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego  na  lata  2006  –  2020  opracowane  zostały  ekspertyzy  oraz  raporty  zespołów
zadaniowych  (w  tym  raport  zespołu  zadaniowego  ds.  rodziny),  zawierające  informacje  
na temat struktury i warunków życia rodzin w województwie śląskim, jak również propozycje
działań dotyczących promowania i wspierania rodziny.  

Projekt  pn.  „Śląskie  dla  rodziny  –  Karta  Dużej  Rodziny”  adresowany  jest  do  rodzin
województwa śląskiego, zwłaszcza do rodzin wielodzietnych.

Interdyscyplinarny  charakter  dokumentu  implikuje  współpracę  Samorządu  Województwa
Śląskiego z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami publicznymi, organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  działającymi  na  rzecz  rodziny,  jak  również  
z podmiotami sektora prywatnego.

Samorząd Województwa Śląskiego zakłada  przede wszystkim  współpracę  z wojewódzkimi
samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, w tym z wojewódzkimi osobami prawnymi,
które w ramach własnej działalności udostępnią zasoby oraz zaoferują pakiet ulg i uprawnień
dla członków rodzin wielodzietnych.

Projekt pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” przewiduje wdrożenie w oparciu  
o  zasadę  pomocniczości,  komplementarnych  działań,  dających  możliwość  systemowego
wsparcia  dla  rodzin  wielodzietnych  z  terenu  województwa  śląskiego  z  wykorzystaniem
lokalnych programów pomocowych w ramach tzw. Karty Dużej Rodziny. 

Proponowane działania mają na celu zwiększenie dostępu rodzin, w tym wielodzietnych, do
usług publicznych. W okresie obowiązywania projektu, będzie istniała możliwość włączania
się  partnerów do udziału w jego realizacji, co pozwoli tym samym na poszerzanie zasobów
oraz oferty ulg i uprawnień dla rodzin.
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Celem projektu  pn.  „Śląskie  dla  rodziny  –  Karta  Dużej  Rodziny”,  zgodnie  z  Deklaracją
przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/48/3/2014 z dnia 10 marca 2014
roku jest:

Wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, 

zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

W ramach realizacji powyższego celu, prowadzone będą następujące działania:

I.  PROMOWANIE  RODZINY,  W  TYM  WIELODZIETNEJ  JAKO
NATURALNEGO ŚRODOWISKA ROZWOJU

1. Promowanie  pozytywnego  wizerunku  rodziny  i  jej  roli  w  życiu  społecznym,
kreowanie pozytywnych ról rodzinnych, w tym zorganizowanie regionalnej kampanii
promocyjnej  na  rzecz  umacniania  wartości  rodziny  i  współorganizacja
Metropolitalnego Święta Rodziny.

2. Promowanie  rodzinności  jako stylu życia oraz  tworzenie warunków do wspólnego
spędzania  wolnego  czasu,  w  tym  organizowanie  wydarzeń,  imprez,  wystaw,
koncertów, pokazów i innych form prezentujących wspólne osiągnięcia rodzinne.

3. Promowanie i realizacja przedsięwzięć o charakterze regionalnym na rzecz rodziny
oraz  integracji  pokoleń  (np.  organizacja  konkursu  „Dobry  klimat  dla  rodziny”  
o nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego).

4. Zwiększanie świadomości społecznej i  promocja działań na rzecz obrony godności
i  praw dziecka.  Przeciwdziałanie  negatywnym stereotypom i  dyskryminacji  rodzin
wielodzietnych.

5. Promocja działań na rzecz praw rodziców do wychowania i edukacji dzieci zgodnie
z wyznawanymi wartościami. 

6. Wzmacnianie partycypacji rodzin w życiu społecznym.

7. Utworzenie i prowadzenie katalogu dobrych praktyk dotyczących rodziny.

II.  WZMACNIANIE  FUNKCJI  PROKREACYJNEJ,  OPIEKUŃCZEJ
I WYCHOWAWCZEJ RODZIN

1. Tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego dzietności rodzin w regionie.

2. Promowanie rozwiązań na rynku pracy sprzyjających godzeniu życia zawodowego  
i rodzinnego.

3. Wspieranie warunków sprzyjających sprawowaniu osobistej opieki rodzicielskiej nad
dzieckiem do lat 3.

4. Wspieranie rozwoju różnych form opieki nad dzieckiem do lat  3 oraz zwiększenie
dostępności usług oferowanych w ramach rozwiązań instytucjonalnych (żłobki, kluby
dziecięce, opiekun dzienny).
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5. Wzmacnianie  kompetencji  rodzicielskich.  Wspieranie  działań  na  rzecz  rozwoju
umiejętności  opiekuńczo-wychowawczych  rodziców  (np.  szkoły  rodziców  
i wychowawców, poradnictwo dla rodziców).

6. Wspieranie  wychowawczej  roli  szkoły,  klubów  sportowych,  bibliotek,  kółek
zainteresowań, organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych itp.

7. Wspieranie  i  inicjowanie  programów  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionej  -
propagowanie  i  wspieranie  uczestnictwa  dzieci  i  młodzieży  w  olimpiadach,
konkursach, festiwalach itp., rozwijanie programów stypendialnych.

III.  WSPIERANIE DOSTĘPU RODZIN DO USŁUG

1.  Wspieranie dostępu rodzin, w tym wielodzietnych do usług: 

− zdrowotnych,

− kulturalnych,

− sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,

− edukacyjnych,

− komunikacyjnych i transportowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa i jego jednostki organizacyjne poprzez
Kartę Dużej Rodziny (załączniki nr 1 i 2).

2. Pozyskanie  partnerów do  realizacji  projektu  pn.  „Śląskie  dla  rodziny  –  Karta  Dużej
Rodziny”.

3. Wspieranie  dostępu  rodzin,  w  tym  wielodzietnych,  do  oferty  przedsiębiorców
prowadzących  działalność  gospodarczą  i  wyrażających  chęć  włączenia  się  do
przedsięwzięcia. Promocja i koordynacja systemu ulg w jednostkach nie powiązanych
strukturalnie  i  kapitałowo z  samorządem województwa oferujących  usługi  i  zakup
towarów.

4. Wzbogacenie  oferty usług i  świadczeń  adresowanych  do rodzin,  w tym tworzenie
warunków  sprzyjających  wspólnemu  spędzaniu  czasu  przez  rodziny
z wykorzystaniem zasobów publicznych i niepublicznych.

5. Promocja  dobrych  rozwiązań  w  działaniach  prorodzinnych  wdrażanych  przez
samorządy lokalne.

6. Ułatwianie  rodzinom  dostępu  do  informacji  o  dedykowanych  im  usługach
i produktach poprzez portal internetowy www.slaskie.pl.

7. Promowanie rozwoju rynku dóbr i usług dostosowanego do potrzeb rodzin,  w tym
rodzin wielodzietnych.

8. Wspieranie  wolontariatu  zaangażowanego  w  rozwój  zainteresowań  i  zdolności
twórczych, sportowych, artystycznych itp. członków rodzin. 
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IV.  WSPIERANIE RODZINY W JEJ PRAWIDŁOWYM FUNCJONOWANIU

1. Wspieranie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej rodzin wykluczonych
społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Wzmacnianie działań mających na celu utrzymanie prawa rodziców do opieki nad
dziećmi i przeciwdziałanie dezintegracji rodziny.

3. Wsparcie sieci wyspecjalizowanych placówek realizujących zadania na rzecz pomocy
rodzinie.

4.  Realizacja działań ukierunkowanych na:

− zwiększanie poziomu świadomości i odpowiedzialności rodziców za wychowanie
dzieci,

− odpowiedzialne rodzicielstwo,

− podnoszenie  kompetencji  wychowawczych  rodziców,  kształtowanie  postaw  
i zachowań prospołecznych, 

− promowanie zdrowego stylu życia i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,

− przeciwdziałanie agresji, przestępczości i demoralizacji,

− zapobieganie  problemom  wynikającym  z  uzależnień  behawioralnych  i  od
środków psychoaktywnych.

5. Inicjowanie tworzenia placówek wsparcia dziennego (w tym ognisk wychowawczych,
ochronek itp.), wzmocnienie infrastruktury w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,
w tym rozwijanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego:

− programów socjoterapeutycznych,

− innych  programów  służących  kompensowaniu  zaniedbań  wychowawczych  
i opóźnień rozwojowych dzieci i młodzieży.

6. Promocja wolontariatu zaangażowanego w pomoc rodzinom wielodzietnym.
7. Upowszechnianie  współpracy  interdyscyplinarnej  instytucji  publicznych,

niepublicznych  i  sektora  prywatnego  na  rzecz  rodziny.  Wspieranie  tworzenia
lokalnych koalicji na rzecz rodziny.

8. Inicjowanie działań na rzecz aktywizacji  społecznej i  zawodowej członków rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym z  wykorzystaniem instrumentów ekonomii
społecznej.

V.  WZMACNIANIE  SYSTEMU  WSPIERANIA  RODZINY  I  PIECZY
ZASTĘPCZEJ 

1. Realizacja zadań służących wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-
wychowawcze, w tym przeciwdziałających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej
lub  umożliwiających  powrót  dzieci  do  rodzin  biologicznych,  w  tym  prowadzenie
asystentury rodzinnej.

2. Promowanie  rodzinnych  form  pieczy  zastępczej  oraz  rodzin  adopcyjnych  jako
najbardziej  właściwych  form opieki  nad  dzieckiem pozbawionym opieki  rodziców
biologicznych.
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3. Wsparcie rodzinnych form pieczy zastępczej (rodzin zastępczych, rodzinnych domów
dziecka), w tym budowanie sieci wsparcia, grup samopomocowych, grup wsparcia,
poradnictwa.

4. Realizowanie  programów  usamodzielniania  na  rzecz  osób  opuszczających  różne
formy pieczy zastępczej.

5. Propagowanie  dobrych  praktyk  kierowanych  do  rodzin  przeżywających  trudności  
w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  rodzin  zastępczych
i rodzinnych domów dziecka.

6. Doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
regionalnych  placówek  opiekuńczo-terapeutycznych,  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych,  placówek  wsparcia  dziennego,  organizatorów  rodzinnej  pieczy
zastępczej, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, ośrodków adopcyjnych oraz
podmiotów, którym zlecono realizację zadań w w/w zakresie.

7. Współpraca  z  sektorem  pozarządowym  działającym  na  rzecz  wspierania  rodziny
i pieczy zastępczej w przedmiocie realizacji zadań publicznych z tego zakresu.

VI.      DIAGNOZOWANIE  I  MONITOROWANIE  SYTUACJI  RODZIN
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

1. Prowadzenie  badań  dotyczących  problematyki  rodziny  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego przy współpracy środowisk naukowych.

2. Upowszechnianie oraz wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką
rodziny, w tym organizacja konferencji, seminariów, spotkań, wydarzeń o charakterze
lokalnym i regionalnym.

3. Opracowywanie i wydawanie publikacji dotyczących wspierania rodziny.

4. Formułowanie rekomendacji związanych z prowadzeniem polityki prorodzinnej. 

5. Opiniowanie  krajowych,  regionalnych  i  lokalnych  dokumentów  programowych
dotyczących  rodziny.  Uczestnictwo  w  zespołach  zadaniowych,  merytorycznych,
eksperckich i doradczych.

Wdrażanie projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”  realizowane będzie
poprzez:

1. Przeprowadzenie  akcji  promocyjnej  polegającej  na  zamieszczeniu  informacji  
na stronach internetowych  Województwa Śląskiego oraz podmiotów włączających się
do  współpracy,  a  także  współdziałania  z  lokalnymi  mediami  w  zakresie
podejmowanych przedsięwzięć.

2. Zaprojektowanie  i  wykonanie  hologramu  zawierającego  logo  Województwa
Śląskiego.
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3. Zawarcie  porozumień  z  wojewódzkimi  samorządowymi  jednostkami
organizacyjnymi,  w  tym  z  wojewódzkimi  osobami  prawnymi,  które  zaoferowały
pakiet  szczególnych  ulg  i  uprawnień  dla  rodzin  wielodzietnych  w  ramach
prowadzonej przez siebie działalności, na mocy których:

a) Partnerzy:

• włączają  się  do  realizowanego  przez  Samorząd  Województwa  wraz  
z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego, systemu wsparcia rodzin
wielodzietnych,

• zobowiązują się do podania do publicznej  wiadomości  informacji  o udziale
w  przedsięwzięciu  i  stosowania  w  miejscach  udzielania  ulg  i  uprawnień
materiałów  promocyjno-reklamowych  zawierających  logotyp  Województwa
Śląskiego z hasłem „Pozytywna energia”,

• deklarują  przygotowanie  rocznych  sprawozdań  z  wykonania  zapisów
porozumienia.

b)   Województwo:

• przekazuje  Partnerom  bieżący  wykaz  jednostek  samorządu  terytorialnego,
które zawarły z Województwem umowy o współdziałaniu, 

• w ramach akcji informacyjnej przedstawia w materiałach informacyjnych oraz
na  stronie  internetowej,  przedmiotowe  przedsięwzięcie  oraz  zakres
zobowiązań przyjętych na siebie przez Partnera.

4. Podpisanie umów z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego o współdziałaniu

w realizacji projektu, w ramach których:

a) Województwo:  

• dostarcza  jednostce  samorządu  terytorialnego  hologram  zawierający  logo
Województwa Śląskiego,

• udostępnia  rodzinom  wielodzietnym  -  w  związku  z  przyznanymi  im
przywilejami  wynikającymi  z  lokalnego  programu  jednostki  samorządu
terytorialnego,  na  obszarze  której  zamieszkują  -  pakiet  szczególnych
uprawnień  świadczonych  przez  wojewódzkie  samorządowe  jednostki
organizacyjne,  w  tym  wojewódzkie  osoby prawne,  w  ramach  prowadzonej
przez nie działalności;

b) jednostka samorządu terytorialnego zobowiązuje się do:

• umieszczenia na dokumencie,  potwierdzającym uprawnienie do korzystania  
z  wprowadzonych  w  jednostce  samorządu  terytorialnego  przywilejów dla
rodzin wielodzietnych, hologram zawierający logo Województwa Śląskiego,
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• poinformowania rodzin wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach
m.in.  poprzez  wskazanie  strony  internetowej,  na  której  zamieszczony  jest
aktualny wykaz uprawnień przysługujących na podstawie umowy,

• przedstawienia  Województwu  sprawozdania  rocznego  z  wykonania
postanowień umowy.

5. Prowadzenie na stronie Województwa Śląskiego podstrony zawierającej  informację
dotyczącą  bieżących  działań,  listy  jednostek  samorządu  terytorialnego
przystępujących do projektu oraz aktualnego katalogu podmiotów oferujących  ulgi  
i uprawnienia w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

6. Złożenie Sejmikowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Województwa Śląskiego
pisemnej informacji z realizacji projektu, w terminie do końca pierwszego kwartału
następującego po roku, którego dotyczy informacja. 

Realizatorami projektu pn.  „Śląskie dla  rodziny – Karta Dużej Rodziny” będą:  Samorząd
Województwa Śląskiego, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe przy
wsparciu środowisk naukowych i gospodarczych, Kościoła i związków wyznaniowych oraz
innych instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny.

Źródłami finansowania projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” będą:  

• budżet Województwa Śląskiego, 

• budżety gmin i powiatów, 

• budżet Państwa, 

• fundusze unijne, 

• środki podmiotów gospodarczych, 

• środki własne organizacji pozarządowych, 

• środki innych instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny.
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Załącznik nr 1 do projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Propozycje  wsparcia  dla  rodzin  wielodzietnych  złożone  przez  wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne, w tym wojewódzkie osoby prawne,  w ramach
prowadzonej przez siebie działalności

Lp. Instytucja Propozycja
wsparcia dla rodzin

wielodzietnych

Szczegóły propozycji

1. Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego 
w Katowicach

50% zniżki na 
spektakle 
repertuarowe. 

Po wcześniej dokonanej
rezerwacji.

2. Teatr Rozrywki
w Chorzowie

50% zniżki na 
spektakle 
repertuarowe. 

Po wcześniej dokonanej
rezerwacji.

3. Opera Śląska
w Bytomiu

50% zniżki na 
spektakle 
repertuarowe. 

Po wcześniej dokonanej
rezerwacji.

4. Filharmonia Śląska im. Henryka 
Mikołaja Góreckiego
w Katowicach

50% zniżki na 
spektakle 
repertuarowe. 

Po wcześniej dokonanej
rezerwacji.

5. Muzeum Śląskie
w Katowicach

50% zniżki za wstęp.

6. Muzeum Górnośląskie
w Bytomiu

50% zniżki za wstęp.

7. Muzeum Zamkowe 
w Pszczynie

50% zniżki za wstęp.

8. Muzeum Historyczne                       
w Bielsku-Białej

50% zniżki za wstęp.

9. Muzeum "Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie"

50% zniżki za wstęp.

10. Planetarium w Chorzowie Zakup biletu 
rodzinnego na seans 
(dla rodziny 2 + 3, 15
zł - zniżka 50%). 

Uprawnia do bezpłatnego
zwiedzania 
obserwatorium 
astronomicznego dla 
wszystkich członków 
rodziny.

11. Śląski Ogród Zoologiczny w 
Chorzowie

50% zniżki.

12. WPKiW im. gen. J. Ziętka S.A.
Śląskie Wesołe Miasteczko 
w Chorzowie

20% zniżki.

13. WOKiS Stadion Śląski
w Chorzowie

50% zniżki. Dot. wynajmu kortów 
tenisowych.

14. Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego Województwa 
Śląskiego 
w Raciborzu

Organizowanie 
warsztatów 
sportowych.

Raz w miesiącu.

15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Udzielenie zniżek 
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Mistrzostwa Sportowego w 
Raciborzu

dotyczących opłat 
związanych z 
udziałem w zajęciach 
rekreacyjno- 
sportowych 
organizowanych na 
basenie ZSOMS 
(proponowana cena 
biletu wstępu dla 
każdego dziecka z 
rodziny wielodzietnej
4 zł).

16. Regionalny Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli "WOM" w 
Częstochowie

20 % zniżka na 
noclegi w Ośrodku 
Szkoleniowym w 
Złotym Potoku. 

17. Koleje Śląskie Sp.  z o.o.
w Katowicach

Ulga 50% dla 
rodzica/opiekuna 
prawnego oraz ulga 
ustawowa dla dzieci i
młodzieży lub ulga 
30% w przypadku 
braku legitymacji 
uprawniającej do ulgi
ustawowej.

Oferta dotyczy przejazdu 
mającego miejsce od dnia
poprzedzającego dzień 
wolny od pracy od godz. 
14.00 do ostatniego dnia 
wolnego od pracy do 
godz. 24.00, na przejazdy
jednorazowe wyłącznie w
strefie czasowej 
oznaczonej na bilecie.

Dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych od:
- Wydziału Kultury,
- Wydziału Edukacji i Nauki,
- Wydziału Ochrony Środowiska,
- Wydziału Turystyki i Sportu,
- Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka S.A. w Chorzowie,
- Kolei Śląskich Sp. z o.o. w Katowicach.
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Załącznik nr 2 projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Propozycje zakładów opieki zdrowotnej w zakresie badań, konsultacji i świadczeń
medycznych dla rodzin wielodzietnych 

Lp. Nazwa jednostki Nazwa i zakres porady, konsultacji,
świadczenia medycznego

Uwagi

1. Szpital Wojewódzki 
w Bielsku–Białej

Konsultacje w zakresie: ginekologii, 
diabetologii, kardiologii, okulistyki, 
ortopedii, neonatologii, urologii, 
nefrologii, chirurgii naczyniowej, 
endokrynologii, alergologii, foniatrii, 
neurochirurgii.

Przeprowadzenie badań, 
konsultacji i świadczeń 
medycznych 
uwarunkowane jest 
przeanalizowaniem 
potrzeb rodzin 
zamieszkujących 
w obrębie działania 
danej jednostki.

2. Obwód Lecznictwa 
Kolejowego 
w Bielsku-Białej  

Porady lekarza specjalisty medycyny 
rodzinnej.

Konsultacje w zakresie: otolaryngologii, 
chirurgii ogólnej, diabetologii, 
hypertensjologii.

Pomiary RR, cukru we krwi, cholesterolu, 
mocznika, kreatyniny,               e GFR.

3. Dziecięcy Ośrodek 
Leczniczo -  
Rehabilitacyjny „Bucze” 
w Górkach Wielkich

Ogólne badanie lekarskie dziecka z 
określeniem czynnika wystąpienia astmy 
oskrzelowej.

Badania spirometryczne.
4. Centrum Pulmonologii 

i Torakochirurgii                
w Bystrej

Dzieci w wieku od 1-8 lat.
Badanie pediatryczne ukierunkowane na 
prawidłowy rozwój dziecka.
Szczepienie dzieci szczepionką 
meningokoki.

Młodzież w wieku od 8-15 lat.
Badania przesiewowe ( EKG, Morfologia, 
RR, spirometria)
Wykonanie testów alergologicznych. 

Konsultacja pulmonologiczna.

Dorośli.
Badania profilaktyczne (RR, EKG, 
badanie laboratoryjne: lipidogram, cukier 
we krwi). Konsultacja pulmonologiczna i 
internistyczna.

5. Szpital             
Specjalistyczny nr 2          
w Bytomiu

Badanie EKG oraz mierzenie ciśnienia.

Badanie oraz konsultacje ginekologiczne.

Konsultacje dermatologiczne.

Badanie stóp za pomocą podoskopu oraz 
konsultacje ze specjalistą z Zakładów 
Przedmiotów Ortopedycznych i Środków 
Pomocniczych.
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6. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. NMP 
w Częstochowie

Pomiary: poziomu cukru we krwi, profilu 
lipidowego, RR i tętna, EKG z 
interpretacją lekarza kardiologa.

Konsultacje w zakresie kardiologii, 
hematologii, diabetologii, rehabilitacji 
oraz internistyki, dietetyki klinicznej i 
psychologii.

Edukacja nt. cukrzycy, udzielania              
pierwszej pomocy (warsztaty).

Prezentacja programu promocji zdrowia 
pn. „Nie pal przy mnie, proszę” oraz 
„Żywienie na wagę zdrowia”.

7. Wojewódzki Zakład 
Opieki Zdrowotnej            
nad Matką Dzieckiem 
i Młodzieżą 
w Częstochowie

Konsultacje w zakresie profilaktyki wad 
postawy u dzieci i młodzieży.

8. Obwód Lecznictwa 
Kolejowego 
w Gliwicach

Porady: alergologiczna, diabetologiczna, 
laryngologiczna, lekarza 
rodzinnego/pediatry.

9. Wojewódzki Ośrodek 
Lecznictwa Odwykowego 
i Zakład Opiekuńczo- 
Leczniczy  w Gorzycach

Porady: diagnostyka picia 
szkodliwego/uzależnienia.

Godziny pielęgniarskie otwarte - porady w
jaki sposób pielęgnować chorego w domu 
czy innej placówce jego pobytu.

10. Wojewódzkie Centrum 
Pediatrii „Kubalonka” 
w Istebnej

Porady w zakresie laryngologii (badanie: 
audiometryczne, RTG itp.), ortopedii i 
wady postawy (badanie RTG, konsultacja 
rehabilitacyjna),
alergologii (badanie spirometryczne, 
analityczne w tym testy alergologiczne, 
badanie NIOX).

11. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju 

Prelekcje nt. zapobiegania przenoszenia 
drobnoustrojów oraz nt. zakażeń układu 
pokarmowego.

Porady w ramach Szkoły Rodzenia.

Ocena układu moczowego – USG.

USG główki noworodka.

Porady dotyczące pielęgnacji noworodka i
wcześniaka.

Ocena postawy dziecka w zakresie 
występowania wad.
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Szkolenie dla rodziców z zasad udzielania 
pierwszej pomocy.

12. Wojewódzki  Szpital 
Rehabilitacji dla Dzieci  
w Jastrzębiu Zdroju

Badania lekarskie przesiewowe w 
kierunku wad postawy u dzieci.

Konsultacje: psychologiczne, 
logopedyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi 
kinezyterapeutyczne.

13. Beskidzki Zespół 
Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki 
Długoterminowej 
w Jaworzu 

Porady w zakresie: zespołów bólowych 
okresu rozwojowego u dzieci i młodzieży, 
wykrywania nieprawidłowości i 
profilaktyki wad postawy oraz profilaktyki
nawracających i przewlekłych schorzeń 
układu oddechowego u dzieci i młodzieży.

14. Ośrodek Leczniczo-
Rehabilitacyjny dla Dzieci
Kamieniec – Zbrosławice
w Kamieńcu-
Zbrosławicach

Konsultacje w zakresie: pulmonologii, 
rehabilitacji medycznej.

Badania: spirometryczne, 
pulsoksymetryczne.

Zabiegi kinezyterapeutyczne grupowe i 
indywidualne oraz fizykalne.

15. Centrum Psychiatrii 
w Katowicach 

Wstępna diagnoza i wsparcie 
psychologiczne dla osób uzależnionych 
(od alkoholu, środków psychoaktywnych, 
hazardu i innych uzależnień) i ich rodzin.

16. Okręgowy Szpital 
Kolejowy w Katowicach

Konsultacje z zakresu chirurgii 
bariatrycznej i zespołu metabolicznego, 
profilaktyki chorób piersi, okulistyki 
(diagnozowania wad wzroku u dzieci).

Porady z zakresu ginekologii i 
położnictwa.
Badania cytologiczne.

17. Zespół Wojewódzkich 
Przychodni 
Specjalistycznych          
w Katowicach

Konsultacje w zakresie  psychologii, 
pulmonologii, stomatologii.

18. Szpital Chorób Płuc         
w Orzeszu 

Badania: spirometria, RTG płuc.

Konsultacje: dietetyczne, rehabilitacyjne 
w zakresie płuc.

19. Ośrodek Terapii Nerwic 
dla Dzieci i Młodzieży w 
Orzeszu-Zawiści

Konsultacje: psychiatryczne, 
psychologiczne.

20. Szpital Chorób Płuc im. 
Św. Józefa  
w Pilchowicach

Badanie przesiewowe w kierunku chorób 
odtytoniowych, tj.:
- badanie spirometryczne,
- badania stężenia dwutlenku węgla w 
powietrzu wydychanym,
- pomiar ciśnienia tętniczego.

Konsultacje specjalistów chorób płuc.

Pogadanki z zakresu promocji zdrowia na 
temat: szkodliwości palenia tytoniu, 
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punktów pomocy w rzuceniu palenia, 
nauki metod walki z nałogiem, zdrowego 
stylu życia.

21. Samodzielny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny Nr 3         
w Rybniku

Porady w zakresie: chirurgii dzieci, 
neurologii.

22. Centrum Pediatrii              
im. Jana Pawła II  
w Sosnowcu

Pomiar glikemii i poradnictwo w zakresie 
cukrzycy u dzieci.

Porady w zakresie:  zaburzeń zachowań i 
depresji u dzieci i młodzieży, 
zapobiegania chorobom zakaźnym, 
zdrowego odżywiania dzieci.

Konsultacje w zakresie stosowania diety w
wybranych schorzeniach.

Badania: RTG i USG. 
Dermatoskopowa ocena znamion 
barwnikowych.

Porady w zakresie profilaktyki zdrowotnej
i zalecenia ewentualnej dalszej 
diagnostyki i leczenia.
Ocena zagrożeń zdrowia na podstawie 
wywiadu i badania fizykalnego.

23. Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej
"REPTY" Górnośląskie 
Centrum Rehabilitacji 
w  Tarnowskich Górach

Wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej u 
lekarza specjalisty w celu oceny  postawy 
dzieci.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
24. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Psychiatryczny 
w Toszku

Porady terapeutyczno-wychowawcze dla 
dzieci w wieku 13-18 lat.

25. Śląskie Centrum 
Rehabilitacji i Prewencji 
w Ustroniu

Konsultacje w zakresie kardiologii, 
kardiologii dziecięcej, rehabilitacji.

Porady: psychologa, zakresu zdrowego 
żywienia.

Wykłady na temat: otyłości u dzieci 
i dorosłych, szkodliwości palenia.

Badania: ciśnienia krwi, glukozy, EKG.
26. Wojewódzki Szpital 

Chorób Płuc im. 
dr Alojzego Pawelca 
w Wodzisławiu Śląskim

Konsultacje w zakresie pulmonologii w 
tym badania: RTG klatki piersiowej, 
spirometria i ewentualnie odwracalność, 
gazometria/pulsoksymetria, USG jamy 
brzusznej/opłucnej.

27. Szpital Specjalistyczny Konsultacje laryngologiczne.
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w Zabrzu
28. OLK Poradnie 

Specjalistyczne 
w Sosnowcu Sp. z o.o.

Badania laboratoryjne poziomu 
cholesterolu, poziomu cukru, morfologia.
Badanie słuchu: audiogram.
Badanie Dopplera.

Propozycje szkół policealnych prowadzonych w formie jednostki budżetowej w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia dla rodzin wielodzietnych

Lp. Nazwa podmiotu Propozycja Uwagi
1. Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 
Ustawicznego 
Województwa Śląskiego w
Gliwicach

Prelekcje prozdrowotne. Dwa razy w roku

2. Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
Województwa Śląskiego w
Katowicach

Badania wad postawy (instruktaż i zestaw 
ćwiczeń do domu) oraz instruktaż 
przyjmowania prawidłowej postawy.

Badania płaskostopia (instruktaż i zestaw 
ćwiczeń do domu).

Zajęcia ruchowe dla dzieci.

Prelekcje prozdrowotne.

Raz w miesiącu.

3. Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
Województwa Śląskiego w
Rybniku

Bezpłatne porady w zakresie wad postawy
u dzieci. Osoba udzielająca porad: 
magister rehabilitacji ruchowej.

Raz w miesiącu.

4. Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego 
Województwa Śląskiego w
Zabrzu

Przeprowadzanie przeglądów jamy ustnej. Raz na kwartał.

5. Regionalne Centrum 
Kształcenia Ustawicznego
w Sosnowcu

Badanie: ciśnienia tętniczego,
poziomu cukru, EKG.

Pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Raz w roku.

Dane opracowane na podstawie informacji uzyskanych przez:
- Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Wydział Edukacji i Nauki.
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Załącznik nr  2 
do Uchwały Nr 765/332/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

RAMOWY WZÓR POROZUMIENIA

W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD WSPÓŁPRACY 
W RAMACH WSPÓŁDZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

Z LOKALNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI
PROJEKTU PN. „ŚLĄSKIE DLA RODZINY – KARTA DUŻEJ RODZINY”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zawarte w  ..................... w dniu ......................... pomiędzy:

Województwem Śląskim

z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego,
w imieniu którego działają:
1.
2.
zwanym dalej "Województwem"
a
.....................................
z siedzibą w ....................................... , adres:
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwane dalej "Partnerem"

- łącznie dalej nazywanych "Stronami Porozumienia"

Preambuła

Celem niniejszego Porozumienia jest określenie zasad współpracy w ramach współdziałania
Województwa  Śląskiego  z  lokalnymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w  realizacji
projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Porozumienie  o  współpracy  jest  przejawem  starań  ze  strony  Samorządu  Województwa
Śląskiego  oraz  wojewódzkich  samorządowych  jednostek  organizacyjnych,  w  tym
wojewódzkich  osób  prawnych na rzecz  popierania  i  promowania nowych metod  działań  
w zakresie polityki prorodzinnej.
Strony  Porozumienia  wyrażają  wolę  i  przekonanie,  że  przyjęte  przez  nie  zobowiązania
przyczynią  się  do  wzmocnienia  funkcji  opiekuńczo-wychowawczej  rodzin  oraz  szeroko
rozumianego rozwoju dzieci i młodzieży wychowywanej w rodzinach wielodzietnych.
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§1

Na mocy niniejszego Porozumienia Partner  włącza się  do realizowanego przez  Samorząd
Województwa z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego systemu wsparcia rodzin
wielodzietnych,  polegającego  na  zapewnieniu  określonych  w  treści  Porozumienia  form
pomocy dla rodzin wielodzietnych z terenu województwa śląskiego.

§2

1. Partner zobowiązuje się do zaoferowania ulg i uprawnień, z których będą mogły korzystać
rodziny wielodzietnie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Porozumienia.

2. Warunkiem korzystania z ulg i uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez
rodzinę  wielodzietną  ważnego  dokumentu  legitymacyjnego  w  postaci  tzw.  Karty  Dużej
Rodziny,  która  jest  przyznawana i  wydawana na  warunkach  określonych  przez  jednostkę
samorządu terytorialnego, która zawarła z Województwem Umowy o współdziałaniu. Karta
Dużej Rodziny powinna zawierać hologram przedstawiający logo Województwa.

3.  Województwo  zobowiązuje  się  przekazywać  Partnerowi  na  bieżąco  wykaz  jednostek
samorządu terytorialnego, które zawarły z Województwem Umowy o współdziałaniu. 

4. Partner wskazuje, że ulgi i uprawnienia, o których mowa w ust. 1, będą realizowane w jego
placówce /-ach w : ...................................., adres: .............................................    . 

§3

Województwo  oświadcza,  że  zawrze  z  lokalnymi  jednostkami  samorządu  terytorialnego,
z obszaru województwa śląskiego,  Umowy o współdziałaniu na rzecz  realizacji  projektu  
pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

§4

Środki finansowe niezbędne do realizacji  Porozumienia nie będą  wydatkowane z budżetu
Województwa  Śląskiego.  Partner  zobowiązuje  się  do  finansowania  udzielanych  ulg  
i uprawnień, określonych w Załączniku Nr 1 do Porozumienia, z własnych środków. Strony
Porozumienia z  tytułu realizacji  jego postanowień nie będą wnosić wobec siebie żadnych
roszczeń finansowych. 

§5

1. Jednostką koordynującą realizację niniejszego Porozumienia ze strony Województwa jest
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. 

2. Do kontaktów w bieżących sprawach związanych z realizacją Porozumienia upoważnieni
są:
- ze strony Województwa : ......................................... ,  adres: Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej Województwa Śląskiego,  ............. nr telefonu: ............, email: .....................  .
- ze strony Partnera : .........................................  , adres: .....................,  nr telefonu: ............,
email: .....................  .
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§6

1.  Województwo  w  ramach  akcji  informacyjnej  jest  upoważnione  do  zamieszczania
informacji  o  zobowiązaniach  przyjętych  na  siebie  przez  Partnera,  zgodnie  z  treścią
niniejszego  Porozumienia,  w  materiałach  informacyjnych  i  na  prowadzonej  przez  Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego stronie internetowej.

2.  Partner  jest  zobowiązany  do  podania  do  publicznej  wiadomości  informacji  o  udziale
w przedsięwzięciu określonym treścią Porozumienia i stosowania w miejscach udzielania ulg
i  uprawnień  materiałów  promocyjno-reklamowych  zawierających  m.in.  logotyp
Województwa Śląskiego z hasłem "Pozytywna energia".

3.  Partner  przedstawi  Województwu sprawozdanie roczne z realizacji  zapisów niniejszego
porozumienia za dany rok do końca stycznia następnego roku.

§7

Porozumienie zawiera się na okres: od ...................do ...................  .

§8

Wszelkie  zmiany  Porozumienia  wymagają  dla  swej  ważności  i  skuteczności  zachowania
formy pisemnej, w formie Aneksu do Porozumienia.

§9

Każda ze Stron Porozumienia ma prawo rozwiązać niniejsze Porozumienia z zachowaniem
3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania
formy pisemnej i doręczenia drugiej Stronie Porozumienia.

§10

Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu Porozumienia Strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Województwa.

§11

Porozumienie  sporządzono  w  4  (czterech)  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  dwa  dla
każdej ze Stron Porozumienia.

Województwo: Partner:
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 765/332/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

RAMOWY WZÓR UMOWY 
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD 

WSPÓŁDZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
Z LOKALNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REALIZACJI

PROJKETU PN. „ŚLĄSKIE DLA RODZINY – KARTA DUŻEJ RODZINY”

zawarta w …………………….…………., w dniu ………………………………, zwana dalej
„Umową”

pomiędzy:

Województwem Śląskim 
z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 
reprezentowanym przez:

1. ………………………..…………………………………………………………….………

2. ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Województwem”,

a 
Gminą…………………….………
z siedzibą w……..………………., 
reprezentowaną przez:

1. .………………………..…………………………………………………………….………

2. .…………………...…………………………………………………………………………

zwaną dalej „Gminą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”

Preambuła

Celem  niniejszej  Umowy  jest  określenie  zasad  współdziałania  Województwa  z  Gminą  
w realizacji projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.
Zważywszy  na  konieczność  realizacji  konsekwentnych  działań  przyjaznych  rodzinie,
wspierając rodzicielskie aspiracje mieszkańców województwa śląskiego,  mając na uwadze
zmiany  demograficzne,  jakich  doświadcza  województwo  śląskie  Strony  uzgadniają,
co następuje:
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§ 1
1. Województwo udostępni  rodzinom wielodzietnym, zamieszkałym na  obszarze  Gminy,

pakiet  szczególnych  uprawnień  świadczonych  przez  wojewódzkie  samorządowe
jednostki  organizacyjne,  w  tym  wojewódzkie  osoby  prawne,  w  ramach  prowadzonej
przez nie działalności. Wykaz uprawnień stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

2. Z  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  1,  będą  mogli  korzystać  członkowie  rodzin
wielodzietnych, którym Gmina przyznała uprawnienia na podstawie gminnego programu
wspierania rodzin wielodzietnych (nazwa gminnego programu).

3. Z uprawnień, o których mowa w ust. 1, będą mogły korzystać osoby, o których mowa
w ust.  2,  na zasadach określonych przez Gminę w gminnym  programie przyznającym
uprawnienia rodzinom wielodzietnym.

§ 2
1. Gmina  zobowiązuje  się  umieścić  na  dokumencie,  potwierdzającym  uprawnienie

do korzystania z wprowadzonych w gminie uprawnień dla rodzin wielodzietnych (nazwa
dokumentu),  hologram  zawierający  logotyp  Województwa  Śląskiego  z  hasłem
"Pozytywna  energia".  Hologram  dostarczy  Gminie  Województwo.  Dokumenty  bez
hologramu nie będą honorowane przez podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. Gmina poinformuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach
m.in.  poprzez  wskazanie  strony  internetowej,  na  której  zamieszczony  jest  wykaz
uprawnień przysługujących na podstawie Umowy.

3. Strony zobowiązują się do prowadzenia, w szczególności za pomocą środków masowego
przekazu, kampanii informacyjnej na rzecz rodzin wielodzietnych.

4. Podmioty, o których mowa w § 1 ust. 1, mają prawo umieszczać informacje na temat
świadczonych uprawnień we własnych materiałach promocyjno – reklamowych, a także
w miejscach prowadzenia działalności.

5. Podmioty,  o  których  mowa w § 1  ust.  1,  będą  finansowały świadczone uprawnienia
z własnych środków. 

6. Gmina przedstawi Województwu sprawozdanie roczne z realizacji postanowień niniejszej
umowy za dany rok do końca stycznia następnego roku.

7. Z tytułu realizacji postanowień Umowy Strony nie będą wysuwać wobec siebie żadnych
roszczeń finansowych.
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§ 3

1. Jednostką  koordynującą  realizację  Umowy  ze  strony  Województwa  jest  Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. 

2. Do kontaktów w bieżących sprawach związanych z realizacją Umowy upoważnieni są:

- ze strony Województwa : ................................................................... , adres: Regionalny
Ośrodek  Polityki  Społecznej  Województwa  Śląskiego,  nr  telefonu:
………………….............., email: ............................................
- ze strony Gminy……………………........,adres: ..............................................................,
nr telefonu: ................................., email: ...................................

 4
1. Umowę zawiera się na okres: od .............................do ....................................

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić jedynie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony.

3. Każda ze  Stron  ma prawo rozwiązać  Umowę z  zachowaniem 3-miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej
i doręczenia drugiej Stronie.

 5
Spory  mogące  wyniknąć  przy  wykonaniu  postanowień  Umowy  Strony  poddają
rozstrzygnięciu Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Województwa.

 6
Umowę zawiera się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Województwo: Gmina:
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