
UCHWAŁA NR X/189/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017  r. poz. 
1832, z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

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

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXVII/725/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.



Załącznik do uchwały Nr X/189/19

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 15 lipca 2019 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:

1) Strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,

2) Wielkopolskim Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku.

3. Postanowienia niniejszego Programu mają zastosowanie do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2019 
roku.

§ 2. 

Celem wprowadzenia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” jest:

1) promowanie modelu wielodzietnych rodzin 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. 

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w 
której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez 
względu na ich wiek.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także  rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) 
prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonka rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, 
oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej  albo  w rodzinnym  domu  dziecka.

3. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o 
przyznanie Karty spełnia wymagania, o których mowa w ust. 4.

4. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole;



3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku  dzieci  legitymujących  się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

5. Ilekroć w Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” jest mowa o:

1) Karcie – należy przez to rozumieć Wielkopolską Kartę Rodziny, dokument identyfikujący członka rodziny 
wielodzietnej uprawniający do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w 
Programie;

2) Partnerze - należy przez to rozumieć podmiot biorący udział w Programie, udzielający ulg i uprawnień;

3) Samorządzie - należy przez to rozumieć jednostkę samorządu terytorialnego (gminę lub powiat) biorącą 
udział w Programie na podstawie Porozumienia Partnerskiego 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 przez 
Partnerów biorących udział w Programie.

§ 5. 

1. Prawo do posiadania karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2) cudzoziemcem lub osobą spełniającą kryteria określone w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.).

2. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy  rodzicielskiej, lub 
któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, a także rodzicowi 
zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z 
uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

§ 6. 

1. Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Programie.

2. Karta jest własnością Województwa Wielkopolskiego.

3. Karta i duplikat karty przyznawane i wydawane są bezpłatnie.

4. Karta zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia uprawnionego, numer Karty,  termin ważności oraz herb i 
nazwę Samorządu.

5. Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci uprawnień wynikających z Programu z zastrzeżeniem § 5 ust. 2.

6. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian 
mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub 
małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

7. Dziecko, któremu przyznano kartę, zachowuje prawo do korzystania z Programu odpowiednio przez okres, o 
którym mowa w § 3 ust 4,  mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, 
które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

8. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub zniszczeniem.

9. Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom 
trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnień.

10. Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie Karty przez 
użytkownika osobom nieuprawnionym.



§ 7. 

Do Programu mogą przystąpić:

1) samorządy z województwa wielkopolskiego, które wyraziły wolę wprowadzenia Karty w lokalnych 
społecznościach poprzez zawarcie Porozumienia Partnerskiego z Województwem Wielkopolskim w tym 
zakresie,

2) instytucje i podmioty, publiczne i niepubliczne poprzez zawarcie Porozumienia Partnerskiego z 
Województwem Wielkopolskim w tym zakresie.

§ 8. 

1. Podstawą do wydania Karty jest Porozumienie Partnerskie zawarte pomiędzy Samorządem a 
Województwem Wielkopolskim.

2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów do otrzymania Karty rodzina składa we właściwym ze 
względu na adres zamieszkania miejscu wskazanym przez Samorząd.

3. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego przez Samorząd do Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu poprzez stronę: http://wkr.rops.poznan.pl/

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od daty jego wpływu.

5. Odbioru Kart dokonuje osoba uprawniona przez Samorząd osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Poznaniu w godzinach urzędowania, bądź w formie przesyłki pocztowej na adres 
wskazany przez Samorząd w Porozumieniu Partnerskim, o którym mowa w ust. 1.

6. Karta jest przyznawana na następujące okresy:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku 
szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku 
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak  niż do 
ukończenia 25  roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w 
wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia                                    w 
danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której 
mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1111) odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 
w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym 
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

7. W przypadku osób, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o 
którym mowa w ust. 6, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. 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 ust 2 
pkt 1, 2 i 3 oraz posiadania oświadczeń złożonych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.

10. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty, wydaje się duplikat na wniosek Samorządu w terminie 30 
dni od dnia wpływu wniosku.



§ 9. 

Wykaz Samorządów, rodzaj ulg i uprawnień wynikających z korzystania z Karty jest opublikowany na stronie 
internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

§ 10. 

Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

§ 11. 

Środki finansowe niezbędne do realizacji i promocji Programu, wydatkowane są z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego.



do Uchwały nr X/189/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 15 lipca 2019 roku

w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXVII/725/17 z dnia 27 lutego 2017 roku
przyjął Program „Wielkopolska Karta Rodziny”, który stał się istotnym elementem polityki samorządu,
ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych
budżetach więcej pieniędzy wpływając jednocześnie na kształtowanie pozytywnego wizerunku licznej
rodziny.

Program „Wielkopolska Karty Rodziny” został opracowany na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.).

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z
systemami wsparcia rodzin (Dz. U. 2017 r., poz. 1428), zmieniono art. 2 i art. 4 ustawy o Karcie Dużej
Rodziny, wprowadzając nową definicję Karty i rozszerzając krąg osób uprawnionych o rodziców oraz
małżonków rodziców, którzy nie tylko mają, ale też mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Zmiany te, na mocy przepisów przejściowych zawartych w art. 41 ust. 2 ustawy zmieniającej weszły w
życie w dniu 1 stycznia 2019 r.

Zaistniała zatem konieczność dokonania zmian mających na celu uzupełnienie Programu
„Wielkopolska Karta Rodziny” o nowe regulacje ustawowe.

Projekt uchwały zawiera również zapis w § 3 w ust.3 zgodny z wnioskiem nr 39/2019 Komisji
Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2019 r.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
należy uznać za zasadne.




