
INSTRUKCJA
W SPRAWIE ZARZ'4DZANIA CMENTARZAMI PARAFIALNYMI (WYZNANIOWYMI)

NA TERENIE DIECEZJI KIELECKIEJ

1. Normy og6lne

I.Ka2daparufra,jeSli jest to moZliwe, powinna mie6 wlasny cmentarz grzebalny.

2. Cmentarze paraftalne winny by| wzqdzone i zalohone zgodnie zprzepisami prawa kanonicznego
i pafstwowego [1].

3. Wszystkie sprawy zwi1zane z poslug4 ksigdza (ustalenie godziny pogrzebu, obrzgd6w pogrzebu,
porz4dku pogrzebu, ofrar zaposlugg ksigdza) zastrzehone s4wyN4cznie Ksigdzu Proboszczowib4d|
Ksigdzu przez niego oddelegowanemu.

2. Zarz4dzanie cmentarzem

4. Cmentarzparafialnyjest cmentarzemryznaniowym i stanowi wlasno56 Parafii, w imieniu, kt6rej
dziala Proboszcz. CzynnoSci wynikaj4ce z obowiqzuj4cych akt6w prawnych dotycz4cych cmentarzy
i chowania zmarNych moze on wykonywa6 osobiScie lub przez Zarzqdc7, wyN4cznte na podstawie
zawatlej z nim pisemnej umowy okreSlaj4cej zakres powierzonych mu zadah. Zawartaumowa pod

rygorem niewaZno6ci wymaga zatwierdzeria przez Kurig Diecezjalnq w Kielcach. Dotyczy to
r6wnie2 um6w zawartychprzedwejsciem w Zycie niniejszej Instrukcji.

5. Parafra/Zarzqdca zobowiqzany jest do stosowania zar6vtno przepis6w prawa kanonicznego, jak
i obowi4zuj4cych przepis6w prawa pafrstwowego reguluj4cych tg dzialalno{;6.

6. Parafra winna dokonad ubezpieczenia cmentarza od odpowiedzialnoSci cywilnej. ZaI<res tego
ubezpieczenia (i ewentualne wylqczenia) szczeg6lowo okresla kuhdorazowa umowa zawarta przez
dan4 Parafig. Panfia/Zaruqdca nie odpowiada za szkody na grobach, powstale na skutek klgsk
zywiolowych, I<radzieiry i akt6w wandalizmu oraz za ueczy pozostawione bez nadzoru.
Ubezpieczenia poszczeg6lnych obiekt6w cmentarnych (grobowc6w, pomnik6w) od akt6w
wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogQ dokonywa6 indywidualnie osoby
sprawuj4ce nad nimi pieczE.
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7. Uczestnicy ceremonii pogrzebowych oraz przebywaj4cy na cmentarnr sq zobowiqzani do

podporz4dkowania sig regulaminowi cmentarzai zarzildzeniom Parafii I Zarzadcv.

8. Biuro cmentarne mohe znajdowal sig na cmentarzu parafialnym lub w kancelarii parafialnej. JeSli
jest usytuowane w innym miejscu, wtedy na cmentarzu powinna byt umieszczona informacja
wskazuj 4ca j ego lokali zacjg i dokladny adres.

3. Pracownicy cmentarni

9. Pracownik6w cmentarnych zatrudniaParufta, na podstawie zawartej na piSmie umowy o pracg,
umowy c1'wilnoprawnej. Prace zwiqzane z poch6wkiem i utrzymaniem cmentarza mog4 by6
wykonywane r6wnieZ przez wolontariuszy na podstawie zawartej na piSmie umowy z Paraftq
z zachowaniem obowiqzujqcychprzepis6w prawa w tym zakresie.

4. Ksiggi cmentarne

l0.Patafia/Zarzqdca jest zobowi4zany do prowadzenia nastgpuj4cej dokumentacji zwanej ksiggami
cmentarnymi, tj.:

a) ksiggi os6b pochowanych na cmentarzu, prowadzon4 wedlug numeracji narastaj4cej lub w ukladzie
rocznikowym,

b) ksiggi grob6w,

c) alfabetycznego spisu os6b poohowanych na cmentarzu.

[Ro4orz4dzenieMinistraSprawWewngtznychiAdministracjizdnial sierpnia200lr.wspraniesposobuprowqdzeniq
ewidencji grob6w (D2.U.2001.90.1013 ze nrt.)l Uwaga: ksiggi zmartvch nie s4 tozsame z ksiggami cmentarnl,,mi

11. Wpis6w do ksi4g cmentarnych, na podstawie oryginalu karty zgonu, dokonuje osoba
upowaZniona do Iego przezParafiqlZarz4dc7. Wpisu do ksiggi wymienionej w punkcie 10a dokonuje
sig niezwlocznie,jednak nie p6Zniej ,ni?w terminie 7 dni od dnia pochowania osoby na cmentarzu.
Wpis6w tych dokonuje sig w kolejnoSci pochowaniazwloklub szcz4tk6w na cmentarzu.

12. Ksiggi cmentarne mogQ by6 prowadzone w systemie informatycznym, po spelnieniu wymagari
okreSlonychw rozporzqdzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001
r. w sprawie sposobuprowadzenia ewidencji grob6w (D2.U.200L90.1013 ze zm)

13. P arafial Zarz1dcaprzechowuje ksiggi cmentarne bezterminowo.
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14. Ksiggi cmentarne powinny byi przechowyvvane w pomieszczeniu zapevtniajqcym naleZyte ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem i lcradziea4 oraz w spos6b uniemoZliwiajqcy
zmiany wpis6w przez osoby nieupowaZnione.

5. Urz4dzenie i utrrymanie cmentarza parafialnego

15. W centralnym miejscu cmentarzaparafialnego winien by6 ustawiony h,rzyL.

16. Cmentarz powinien by6 usytuowany na ogrodzonym terenie, kt6ry spelnia przewidzianeprawem
wymogi sanitarne.

IT.Ptzy wejSciu na cmentarz, w widocznymmiejscu, winien by6 umieszczony regulamin cmentarza

I2t.

18. Cmentarzparufralny winien by6 tak zaplanowany, by zapewnillatwe dojScie do kazdego grobu.
Nale2y zaplanowad aleje gl6wne, bgd4ce zasadniczymi ci4gami komunikacj i, orazmniejsze, boczne,
kt6re prowadz4 do poszczeg6lnych kwater. Aleje te winny mie6, w miarg mozliwoSci, utwardzon4
nawierzchnig.

19. Na cmentarzu parafialnym niezbgdne s4 punkty pobierania wody jak r6wniez wystarczaj1ca
Iiczba miej sc skladowania odpad6w.

20. Jeheli warunki terenowe na to pozwalajq,, przy cmentarzu parafialnym powinien znajdowai sig
parking.

21. Naterenie cmentarzaparafialnego mog4 znajdowat sig inne obiekty slu24ce chowaniu zmarNych
(np.: dom przedpogrzebowy, kostnica, Kaplica cmentama).

6. Poch6wek

22' Do ludzkich zwNok nale?y podchodzid z szactsnkiem. Wyrazem tego jest troska o ich
nienaruszalnoil rt do czasu poch6wku lub kremacji. Osoby przebywajqce na terenie cmentarza
parafialnego zobowiqzane s? do zachowania ciszy, powagi i szacunku naleZnego zmarlym oraz do
dbania o porz4dek i czysto66 na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
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23. Cmentarzparaftalny sluzy jako miejsce poch6wku paraftan.

24. Pochowanie na cmentaruu parafralnym osoby, kt6ra mieszkaNa poza parafrq, v\rqaga zgody
Prob o szcza P arafii b gd4c ej wlaSciciele m cmentarza.

25. W miejscowoSciach, w kt6rych nie ma cmentarzy komunalnych, Parufia/Zarzqdca jest
obowiqzany umo2liwi6 pochowanie na cmentaruu parafralnym, bez jakiejkolwiek dyskryminacji,
os6b zmarlych innego wyznanialub niewierzqcych,kt6rzy zamieszkiwali na terenie parafii.

26. Nie nale2y tworzyt wydzielonych kwater dla poch6wk6w os6b zmarlych w szczeg6lnych
okolicznoSciach (np. samob6jc6w), innowierc6w lub os6b niewierz4cych. W zwiqzku z tym nie
nale?y utrzymywal na cmentarzuparafralnymwydzielonej, niepoSwigconej kwatery.

27. Przyjgcie zwlok do pochowania na cmentarzu parafialnyrn nastgpuje po przedstawieniu karty
zgoilL zawierajqcej adnotacj g zurzgdu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonv.

28. Prawo pochowania ludzkich zwlok ma najbliZszapozostaNarcdzinaosoby zmarNej,tj.:

a) pozostaly malZonek (ka),

b) krewni zstgpni,

c) krewni wstgpni,

d) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieristwa,

e) powinowaci w linii prostej do I stopnia.

Prawo pochowaniazwNok os6b wojskowych zmarlychw czynnej sluzbie wojskowej przysluguje
wlaSciwym organom wojskowym w mySl przepis6w wojskowych. Prawo pochowania zwlok os6b
zasNu1onych wobec Paristwa i spoleczeristwa przysluguje organom paristwowym, instytucjom i
organizacjom spolecznym. Prawo pochowania ludzkich zwlokprzysluguje r6wnie2 osobom, kt6re do
tego dobrowolnie sig zobowiqhq. Ludzkie zwtroki niepochowane przez ww. osoby/podmioty s4

chowane przez gming wlaiciw1.ze wzglgdu na miejsce zgonu.

29. Organizacjapogrzebu pozostaje po stronie uprawnionej do tego osoby/podmiotu. Organizator
pogrzebu zobowiqzany jest do przestrzegania obowi4zuj4cych w tym zakresie przepis6w prawa oraz
p o stanowieri re gulaminu cmentarza.

7. Grobv

30. Groby ludzi mog4 by6 usytuowane jedynie na cmentaruach.Nie dopuszcza sig grzebanialudzkich
zwlok na prywatnych posesjach.
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31 Rozr62nia sig nastgpuj4ce rodzaje grob6w: ziemne,murowane, rodzinne, katakumby i kolumbaria
(groby urnowe). Ilekrod jest mowa o:

a) grobie ziemnym -nale2y przeztorozumie6 d6l w ziemi,do kt6rego sklada sig trumng zezwlokami
lub urng i zasypuje ziemiq;

b) grobie murowanym - nale?y przez to rozumie| d6N, w kt6rym boki s4 mgrowane do poziomu
gruntu, do kt6rego sklada sig trumng ze zwlokami lub umg;

c) grobie rodzinnym - nale|y przez to rozumie6 gr6b przeznaczony do skladania dw6ch lub wigcej
trumien ze zwlokarlti lub urn;

d) katakumbach - naIe?y przez to rozumiei pomieszczerie z niszami w Scianie, przezraczone do
poch6wku zwNok;

e) kolumbarium - naleZy przezto rozumie6 budowlg zniszamiprzeznaczonymi do skladania urn.

[Por' $ 2 Ro4otzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprowie wymagari, jakie muszq spelniat
cmentarze, groby i inne miejsca poch6wk6w zwlok i szczqtkfw (D2.U.200g. 49.294)1.

32.Ctroby ziemne powinny mie6 nastgpuj4ce minimalne wymiary:

a) pojedyncze, w kt6rych sklada sig trumng ze zwlokarrti dziecka do lat 6: dlugoS6 1,2 m, szerokoSd
0,6 m, glgbokoSi 1,2m,

b)pozostalepojedyncze,w kt6rychskladasigtrumng zezwlokani: dlugo56 2,0m,szerokoS6 1,0m,
glgbokoSi I,'7 m,

c) pojedyncze,w kt6rych sklada sig urng: dlugoS6 0,5 m, szerokoSd 0,5 m, glgbokoS6 0,7 m.

33. Groby murowane powinny mie6 nastEpuj4ce minimalne wymiary:

a) pojedyncze, w k6rych sklada sig trumng ze zwlokarti: dlugoSd 2,2 m, szerokoSi 0,8 m, glgbokos6
0,8 m,

b) pojedyncze,w kt6rych sklada sig urng: dlugoS6 0,5 m, szerokoSd 0,5 m, glgbokoSd 0,7 m.

c) groby murowane wielournowe, w kt6rych sklada sig urny, powinny mie6 wymiary
nieprzekrac zajqce wymiaru grobu murowanego poj edlmczego.

34. Nad kahdl trumn4 skladan4 w grobie murowanym powinno byt zaloaone sklepienie. Nad
ostatnim sklepieniem grobu murowanego przezrLaczonego do skladania trumien wykonuje sig
podmur6wkg dla warstwy sanitamej ziemi,jako izolacjg, o gruboSci co najmniej 0,3 m od sklepienia
do poziomu ziemi.

35. Pomigdzy grobarti powinno by6 zapewnione przejScie o szerokoSci co najmniej 0,5 m. przejScia

miEdzy grobami mog4 by6 zagospodarowane wylqcznie za zgodq ParcfiilZarz4dcy oraz na
warunkach przez niego okreslonych.
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[Por' Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia7 marca 2008 r. w spratuie wymagafi, j akie muszq spelniat cmentarze,
groby i inne miejsca poch6wk6w nulok i szczqtk6w (D2.U.2008. 48.284)1.

36. Na grobach mozna ustawiad nagrobki o wymiarach nieprzekraczaj4cych granrc powierzchni
gobu. Ustawienie nagrobka na grobie ziemnym nie powoduje jego przeksztaLcenia w gr6b
murowany.

37. Na cmentarzach parafialnych zabrania sig wydzielania p6I przeznaczonych do rozsypywania
proch6w zmafiych,

38. NaleZy uzyska6 zgodgParafiilZar:zqdcy w celu dokonania nastgpuj4cych czynnoSci na cmentarzu
parafialnym:

a) przeprow adzenia po grzebu,

b) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia dziaNalnoSci handlowej,
c) wj azdu pojazdarri mechanicznymi,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzew6w, niszczenia element6w wystroju i malowania
mur6dogrodzeh,

e) umie szc zania reklam,

f) gromadzenia smieci i odpad6w w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
g)utwardzaniagruntuwok6lmiejscgrzebalnych,

h) ustawianiaprzy grobach lawek na stale utwierdzonych do podlo?a.
Zgoda ta mohe byl zwi4zana z uiszczeniem na rzecz ParaftilZarrz4dcy stosownej oplaty okreslonej
przezPanfiglZarz4dc7.

39. Na nagrobku chrzescijanina winien by6 umieszczony znak cfuzescijanskiej *iary. Napisy na
nagrobkach os6b ochrzczonychpowinny odzwierciedla6 prawdy chrzeilcijanskiej wiary.

40. Na cmentarzuparafialnym istnieje mozliwos6 rezenvacjimiejsca pod gr6b.

8. Ekshumacja

41. Ekshumacia zwNok i szczqtk6w ludzkich moZe by6 dokonana wylqcznie w przypadkach
okre5lonych w art. 15 ustawy z dnra 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarlych (tj.
D2.U.2015.2126) tj.:

a) na umotywowan? proSbg os6b uprawnionych do pochowania zwlok za zezwoleniem wlaSciwego
paristwowego inspektora sanitarnego,

b) nazauqdzenie prokuratora lub s4du,

c) na podstawie decyzji wlaSciwego pafstwowego inspektora sanitarnego w razie zajgcia terenu
cmentarzana inny cel.

42. O zamierzonej ekshumacji ParaftalZan4dca powinien by6 poinformowany na piSmie.
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43. Ekshumacja zwlok i szczqtk6w ludzkich moze byd dokonana z zachowaniem stosownych
przepis6w prawa. Wymogi dotyczqce ekshumacji zwlok okreSla ustawa z dnia31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmarlych (ti. D2.1J.2015.2126) oraz tozporzqdzenie Ministra Zdrowia z
dniaT grudnia 2001r. w sprawie postgpowania ze nryloknmi i szczqtkami ludzkimi (Dz.U.Nr 153, poz.
7783 ze zm.).

9. Uslugi cmentarne

44. ParafiglZaruqdc7 obowi4zuje zakaz ograniczania przedsigbiorc6w w Swiadczeniu ustrug
pogrzebowych(zalicza sig do nich m.in.: transport i obslugg ceremonii pogrzebowych, wykonywanie
nagrobk6dpomnik6w). Puafia/Zarzqdca winien przedstawii warunki, na jakich wszyscy
przedsigbiorcy mog4 Swiadczyd uslugi pogrzebowe (np.: respektowanie regulaminu Swiadczenia
uslug przez podmioty zewngtrzne, ponoszenie stosownych optrat).

45. Wykonawcy uslug pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiqzafi sq uzyska6 od
PataftilZarz4dcy stosownq zgodg. Winni r6wniez przestrzega6 przepis6w prawa obowi4zuj4cych w
zakresie Swiadczony ch przez siebie uslug.

46. Wykonawcy uslug pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowi4 zani sqw szczeg6lno5ci
do:

a)przesft zeganiaprzepis6wbhpprzyprowadzonychpracach;

b) zabezpieczeniarejonu prowadzenia prac przed dostgpem os6b przypadkowych;
c) kopania grobu w miejscu i w spos6b wskazany przezparafiglzaruqdcE;
d) wykonania grobu zgo dnie z w miarulnrti okre slony mi pr zez p ar afig I zarzqdc a ;
e)wylozenia miejsca odkopu gruntu z kopanego grobu foli4 lub innymi materialami
zabezpieczaj 4cymi przed zanieczy szczeniem;

f) uporz4dkowania miej sca prowadzenia rob6t wraz z terenem przylegNym, po zakonczeniu prac;
g)zgloszenieParafiilzaru}dcyfaktuzakoriczeniarob6tizamknigciagrobu.

47. Wykonuj4cy uslugi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane ponosz4 odpowiedzialnoft' za
wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstale przy prowadzonych pracach.

10. Oplatyrwi1zanezutrrymaniemcmentarza

48. Informacja o wysokoSci oplat cmentarnych oruz oplat za korzystanie z cmentarza winna by6
dostgpna w kancelarii parafialn ejl bitnze cmentarnym.

49' Wszystkie oplaty cmentarne i oplaty za koruystanie z cmentarza wynikaj4 z koszt6w
funkcjonowania i utrzymania cmentarza oraz plan6w inwestycyjnych. Oplaty w szczegdlnoSci
przeznaczone s?: na pokrycie koszt6w skladowania i wywozu Smieci, opLat za wodg, energig
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elektryczn4, ttrzymywanie alejek we wlaSciwym stanie technicznym, odSniezanie, zamiatanie
dostgpu do miejsc grzebalnych, koszenie trawy, grabienie liSci, pielggnacjg drzew, krzew6w,
konserwacjg kaplic cmentarnych, dom6w przedpogrzebowych, ubezpieczenie OC cmentarza,
vrrynagrodzenie Zarzqdu i innych pracownik6w cmentarnych, utrzymanie nalebytego porz4dku na
cmentarzu. Nadwyzki z oplat powinny byd przeznaczone na cele parafialne.

50. WysokoS6 oplat cmentarnych oraz op\at zakorzystanie z cmentarza z uwzglEdnieniem koszt6w
uj'rzymania cmentar za ustala P arufta po konsultacj ach z Rad4 p arafi aln4.

51. Ksi4dz w kancelarii parafialnej/pracownik biura cmentarnego przyjmuj4c oplatg, potwierdza ten

52. Oplatarrti cmentarnymi s4: oplata za udostgpnienie miejsca pod gr6b, prolongata, oplata na
utrzymanie infrastruktury cmentarza.

53. Oplata za udostgpnienie miejsca pod gr6b dla os6b nieprzynale21cych do danej parafii
mai4cej cmentarzparufialny mog4 byd zwigkszone do 50%przyigtej oplaty.

54. Ophata za udostgpnienie miejsca pod gr6b to oplata skladana w chwili powstania nowego grobu
lub rezerwacji miejsca pod gr6b. IJiszczeniejej skutkuje przyznaniem prawa do uZytkowania miejsca
grzebalne go przez okres 20 Lat.

55. Prolongata to ponowna oplata za prawo do uZytkowania miejsca na cmentarzu, skladana po
uplywie 20Iat od dnia ostatniej oplaty.

56. Prolongat nie pobiera sig od murowanych grob6w rodzinnych tj. grob6w murowanych
przeznaczonych do pochowaniazwlokwigcej niZ jednej osoby, katakumb, kolumbarium.

57. Po uplywie 20lat (lub innego okresu wskazanego pnez Parafig) od udostgpnienia miejsca pod
gr6b lub ostatniej oplaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza, dysponent murowanego grobu
rodzinnego, katakumby, kolumbarium zobowiqzany jest do uiszczenia oplaty na utrzymanie
infrastruktur y cmentarza.

58. Oplaty zakorzystanie z cmentarzato oplaty np.: za pozwolenie nawjazdna teren cmentarzaw
celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych
przy nagrobkach oraz od zakJadow pogrzebowych za uslugg pogrzebow4.
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11. Dysponenci grobu

59. Prawo do pochowania zwlok ludzkich, oplacenia miejsca grzebalnego i dysponowania grobem
ma najblihsza pozostala rcdzina osoby zmarlej (tzw. dysponent grobu), a mianowicie: pozostaly
mal2onek(ka), krewni zstgpni, krewni wstgpni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewiefstwa,
powinowaci w linii prostej do I stopnia.

60.Patafia/Zaru}dcajest zobowiqzany przyjql oSwiadczenie od dysponenta grobu, czy bgdzie on
jedynym dysponentem, czy dysponent6w bgdzie wigksza Iiczba.

61. Dokumentem potwierdzaj4cym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie
uiszczenia stosownych oplat,wystawione dysponentowi grobu przezParufiglZarz4dc7.

62. Dysponent grobu jest uprawniony nzec sig prawa do dysponowania grobem narzecznajbli1szych
czlonk6w rodziny osoby zmatlej,pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie mo1enast4pi6 tylko
w formie pisemnej z udokumentowaniem stopnia pokrewieristwa w stosunku do osoby zmarNej
nowego dysponenta, w kancelarii parafialnejlbiurze cmentarnym, przy czymjeden egzemplaru
oSwiadczenia woli zostaje w kancelariilbiwze, a drugi otrzymuje dysponent grobu.

63. Uptyw okresu 2}latnie powoduje automatyczniev,rygaSnigcia dotychczasowego prawa do grobu,
ale ztT chwil4 gr6b moZe by! przeznaczony do ponownego poch6wku,tzn.Parafta/Zarzqdcamo2e
przekazat to miejsce innej osobie celem pochowania innego zmarNego.

64. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby
do pochowaniazmarlego w tym grobie. Jednak dop6ki Parafia/Zarzqdcanie rczporz4dzil miejscem i
inna osoba nie nabyla prawado grobu w tym miejscu, mohnaskutecznie zglosi1 zastrze2enie i uiSci6
oplatg przedLuZaj4c prawo do grobu na okres kolejnych 20lat.

12. Postanowienia korfcowe

65. V/ sprawach, kt6rych nie reguluje niniejsza Instrukcja, maj4 zastosowanie obowi4zuj4ce przepisy
prawa,w szczeg6lnoSci wymienione w zalqczniku nr l.

66. Kahda Parufra w ci4gu roku od wej5cia w Zycie niniejszej Instrukcji stworzy
Parafialnq wlasny Regulamin amentarza parafialnego, kt6ry zostanie zatwierdzony
Diecezjaln4 w Kielcach.

wraz z Radq
przez Kurig
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67.Kazda Parafia w ciqgu trzech lat od wejScia w Zycie niniejszej Instrukcji uzupelni Ksiggi
cmentame w wersji papierowej lub elektronicznej.

68. Instrukcja wchodzi w Zycie z dniem 1 lipca 2017 r.

Zatwier dzam niniej sz4 instrukcj g.

Kielce, dn. 28 czerwca2017 r.
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