
UCHWAŁA Nr 4705/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 maja 2014 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4a i pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013  r. Nr 596, z późn. zm.) oraz art. 21               

pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  

z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Program „Wielkopolska Karta Rodziny” w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 

 



 

 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 4705/2014 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 maja 2014 roku 

 

 Samorząd województwa zobligowany przez ustawodawcę do prowadzenia 

polityki rodzinnej a jednocześnie inspirowania i prowadzenia nowych rozwiązań  

w zakresie polityki społecznej. Korzystając z innowacyjnych instrumentów aktywizacji 

społecznej może realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym.  

 Uchwalenie Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” może stać się istotnym 

elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy 

dostęp do dóbr i usług pozostawiając w rodzinnych budżetach nieco więcej pieniędzy 

wpływając również na kształtowanie pozytywnego wizerunku licznej rodziny. 

 Wielkopolska Karta Rodziny ma na celu zapewnienie rodzinom wielodzietnym 

możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z szerokiego katalogu oferty 

kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej oraz transportowej poprzez wprowadzenie 

systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych właściwym samorządom oraz 

dodatkowych uprawnień zapewnionych przez inne podmioty, w tym niepubliczne. 

Ponadto wprowadzenie Wielkopolskiej Karty Rodziny może stać się impulsem dla 

samorządów terytorialnych do wprowadzania ulg i uprawnień w środowiskach 

lokalnych oraz zachęcania przedsiębiorców do tworzenia pozytywnego klimatu wokół 

dużych rodzin. 

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego jest zasadne. 

 

 

Tomasz Bugajski 

Członek Zarządu 

 

 

 



                                                                                                                               Załącznik do Uchwały Nr 4705/2014 
                                                                                                                               Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

                                                                                                                               z dnia 29 maja  2014 r. 

 

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” 

 

 

§ 1. 

1. Program „Wielkopolska Karta Rodziny”  jest programem działań na rzecz rodzin 

wielodzietnych z  województwa wielkopolskiego.  

 

2. Program „Wielkopolska Karta Rodziny”  jest zgodny z następującymi 

dokumentami: 

a) Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 

roku; 

b) Wielkopolskim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej do 2020 roku. 

 

§ 2. 

Celem wprowadzenia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” jest:  

1) promowanie modelu wielodzietnej rodziny oraz upowszechnianie działań na 

rzecz wzmocnienia jej kondycji,  

2) wspieranie wielodzietnych rodzin, 

3) zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się  

w rodzinach wielodzietnych,  

4) zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi,  

w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie 

województwa wielkopolskiego,  

5) budowanie przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, 

sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji. 

 

§ 3. 

Ilekroć w Programie jest mowa o:  

 



1) Karcie – należy przez to rozumieć „Wielkopolską Kartę Rodziny” uprawniającą 

posiadaczy do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub 

okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział  

w Programie.  

2)  Rodzinie wielodzietnej – należy przez to rozumieć:  

a) rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych dzieci prowadzących 

wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 

roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki; bez 

ograniczeń wiekowych  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności; do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego 

własne dziecko/dzieci; w tym: 

- rodzinę zastępczą zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie 

województwa wielkopolskiego, sprawującą prawną formę opieki rodzicielskiej, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135,  

z późn. zm.); 

- rodzinny dom dziecka – należy przez to rozumieć prawną formę opieki nad 

dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej,  

o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.); 

3) Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, 

przysposobione, znajdujące się pod opieką prawną; 

4) Podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w Programie 

udzielający ulg i uprawnień; 

5)  Samorządzie – należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego 

(gminę lub powiat) biorącą udział w Programie na podstawie porozumienia  

z Województwem Wielkopolskim.  

 

§ 4. 

1. Prawo do korzystania z Programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie 

od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny. 

2. Program obejmuje  wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych dla 

rodzin wielodzietnych oferowanych przez Podmioty biorące udział w Programie. 



 

§ 5. 

1. Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału  

w Programie. 

2. Karta jest własnością Województwa Wielkopolskiego. 

3. Karta zawiera imię i nazwisko uprawnionego, numer Karty, datę urodzenia, 

termin ważności oraz nazwę samorządu. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Programu. 

4. Rodzic, który już nabył uprawnienia wynikające z Programu, nie traci tych 

uprawnień, pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do 

korzystania z Programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją 

ograniczył poprzez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci 

uprawnień wynikających z Programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy 

rodzicielskiej lub jej nie ograniczył poprzez umieszczenie dziecka w pieczy 

zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 

5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z Programu, zachowuje prawo 

do korzystania z Programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w § 3, 

pomimo zmian w liczbie dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej. 

6. Uprawnienia wynikające z Programu przysługują dziecku, które osiągnęło 

pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio 

do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest 

ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. 

roku życia. 

 

§ 6. 

1. Do Programu mogą przystąpić: 

a) samorządy z województwa wielkopolskiego, które wyraziły wolę 

wprowadzenia Karty w lokalnych społecznościach poprzez zawarcie 

porozumienia partnerskiego z Województwem Wielkopolskim w tym 

zakresie; 

b) instytucje i podmioty, publiczne i niepubliczne poprzez zawarcie 

porozumienia partnerskiego z Województwem Wielkopolskim w tym 

zakresie.  



2.  Wydawane przez poszczególne samorządy z terytorium województwa 

wielkopolskiego własne karty rodzin wielodzietnych honorowane będą przez 

podmioty wymienione w katalogu prowadzonym przez Województwo 

Wielkopolskie po zawarciu porozumienia partnerskiego Samorządu  

z Województwem Wielkopolskim w tym zakresie.  

  

§ 7. 

1. Podstawą do wydania Karty jest porozumienie partnerskie zawarte pomiędzy 

Samorządem a Województwem Wielkopolskim określające obowiązki każdego  

z Partnerów. 

2. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku Samorządu złożonego  

w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Programu. 

3. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od daty jego 

wpływu. 

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów do otrzymania Karty określone 

w § 3. rodzina składa we właściwym ze względu na adres zamieszkania miejscu 

wskazanym przez Samorząd. 

5. Odbioru Kart dokonuje osoba uprawniona przez Samorząd osobiście w siedzibie 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w godzinach 

urzędowania od 7.30 do 15.30, bądź w formie przesyłki pocztowej na adres 

wskazany przez Samorząd we wniosku, o którym mowa w § 7.2. 

6. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Samorząd zostanie wezwany 

pisemnie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni. Nie uzupełnienie w terminie 

brakujących dokumentów skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez 

rozpatrzenia. 

7. Karta wydawana jest bezpłatnie na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

8. Okres ważności Karty określony jest na Karcie. Po zakończeniu okresu ważności 

Samorząd zobowiązany jest do zwrotu Karty w siedzibie Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu. 

9. Samorząd, z którym Województwo Wielkopolskie podpisało porozumienie 

partnerskie jest zobligowany do weryfikacji i monitoringu uprawnień do 

posiadania Karty przez członków rodzin, o których mowa w § 3, oraz posiadania 

oświadczenia ww. osób o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 



zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

10. Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym.  

W przypadku dzieci uczących się, Karta jest ważna z legitymacją szkolną.  

W innych przypadkach Karta jest ważna po złożeniu oświadczenia ustnego 

potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem. 

11. Osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim 

pod karą cofnięcia przyznania uprawnień. 

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wydanie duplikatu odbywa się na 

wniosek Samorządu, w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 8. 

Wykaz Samorządów, rodzaj ulg i uprawnień wynikających z korzystania z Karty 

zostanie opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Poznaniu.  

 

§ 9. 

Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Poznaniu.  

 

§10. 

Środki finansowe niezbędne do realizacji i promocji Programu, wydatkowane będą  

z budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

 



Załącznik nr 1 do Programu  
„Wielkopolska Karta Rodziny” 

 

 

Wzór Wielkopolskiej Karty Rodziny 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Programu  
„Wielkopolska Karta Rodziny” 

 

miejscowość  

data  

 

Nazwa samorządu 
 

 

Nazwa powiatu  

Adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu  

Tel. do osoby do kontaktu  

e-mail do osoby do kontaktu  

 

 

Regionalny Ośrodek  

Polityki Społecznej 

ul. Nowowiejskiego 11 

61-731 Poznań 

 

W N I O S E K 

o wydanie (duplikatu*) Wielkopolskiej Karty Rodziny 

 

Wnoszę o wydanie …… sztuk Wielkopolskiej Karty Rodziny uprawniającej niżej wymienione osoby do 

korzystania z ulg i uprawnień, określonych w Programie „Wielkopolska Karta Rodziny”: 

 

1.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

2.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

3.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 



4.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

5.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

6.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

7.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

8.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

9.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

10.  

 
 
 

Imię i nazwisko 

 
 
 

Data urodzenia 

 

Oświadczam, iż w zakresie związanym z realizacją Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, w tym  

z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich 

do systemów informatycznych, posiadam pisemne zgody osób, których te dane dotyczą, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,  

z późn. zm.).  

 
 
 
 

Pieczęć Samorządu                                                     ……………………………………………… 
Podpis osoby  

reprezentującej Samorząd 
 
 
 
 

Wnoszę o następującą formę odbioru Kart: (właściwe zaznaczyć X) 

listownie na adres wskazany w niniejszym wniosku 

osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,  

 

* niepotrzebne skreślić 


