
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.1503.2012.PS 
PREZYDENTA MIASTA BIELSKA -BIAŁEJ  

Z DNIA 18 CZERWCA 2012 R. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty „Rodzina +” oraz wzoru karty 
„Rodzina +”  

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt 2.2 „Programu Rodzina Plus 
na lata 2012-2018” przyjętego Uchwałą Nr XIX/474/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
z dnia 29 maja 2012r.  

p o s t a n a w i a m  

§ 1 

Wprowadzić Regulamin przyznawania karty „Rodzina +”, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Wprowadzić wzór karty „Rodzina +”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 3 

Traci moc zarządzenie Nr 0151/3716/10/PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia  
30 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty 
„Rodzina +” w ramach Programu „Rodzina +” oraz wzoru karty „Rodzina +” (zmienione 
zarządzeniem Nr ON.0050.478.2011.PS z dnia 31 maja 2011r.) 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia  
29 maja 2012r. 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Zarządzania  
Nr ON.0050.1503.2012.PS 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 18 czerwca 2012r. 

 

Regulamin przyznawania karty „Rodzina +”  
 

1. W ramach „Programu Rodzina Plus na lata 2012-2018” karty „Rodzina+” otrzymują 
rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze (rodzinne domy dziecka) w celu 
zwiększenia dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz 
oferty przedsiębiorców wyraŜających chęć przystąpienia do programu dzięki 
wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg, stosowanych przez: 
a) jednostki i zakłady budŜetowe oraz samorządowe instytucje kultury Miasta  

Bielska-Białej, 
b) jednostki prowadzące działalność z zakresu kultury i sportu niepowiązane 

strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta i wyraŜające chęć włączenia się 
do przedsięwzięcia, 

c) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i wyraŜających chęć 
włączenia się do przedsięwzięcia, 

       - zwanych dalej „Podmiotami”. 
 

2. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
a) karta „Rodzina +” - karta uprawniająca do korzystania z ulg i zwolnień 

oferowanych przez Podmioty, 
b) rodzina wielodzietna - rodzina składająca się z rodziców/rodzica wychowujących 

troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku Ŝycia lub do ukończenia 25 roku Ŝycia 
w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zamieszkała na terenie Miasta 
Bielska-Białej, 

c) rodzina zastępcza (rodzinny dom dziecka) - forma opieki nad dzieckiem/dziećmi 
całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodzicielskiej, w skład której 
wchodzą:  
- osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej,  
- dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka prawna, w wieku do 18 roku Ŝycia 

lub do ukończenia 25 roku Ŝycia w przypadku gdy dziecko uczy się lub 
studiuje, 

- dzieci biologiczne osób/osoby będących/ej rodziną zastępczą, w wieku  
do 18 roku Ŝycia lub do ukończenia 25 roku Ŝycia w przypadku gdy dziecko 
uczy się lub studiuje, 

- w przypadku gdy rodziną zastępczą jest jedna osoba pozostająca w związku 
małŜeńskim, równieŜ współmałŜonek tej osoby 

zamieszkałe na terenie Miasta Bielska-Białej, 



d) osoba zamieszkała na terenie Miasta Bielska-Białej - osoba posiadająca 
zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyŜej 3 miesięcy, 

e) okres waŜności karty - okres w którym posiadacze karty „Rodzina+” mogą 
korzystać z ulg i zwolnień oferowanych przez Podmioty, rozpoczyna się  
1 września danego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego. 

 
3. Kartę „Rodzina +” będzie otrzymywał kaŜdy członek rodziny wielodzietnej i rodziny 

zastępczej (rodzinnego domu dziecka). 
 

4. Karty „Rodzina +” są imienne, posiadają termin waŜności, unikalny numer karty, kod 
kreskowy oraz hologram. 
 

5. W celu otrzymania kart „Rodzina +” dla uprawnionych członków rodziny 
rodzic/opiekun prawny składa w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik  
nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
 

6. Karta „Rodzina +” wydawana jest maksymalnie na 3 lata (3 kolejne okresy waŜności 
karty), z zastrzeŜeniem pkt 7 niniejszego Regulaminu. 
 

7. W przypadku złoŜenia wniosku o wydanie kart „Rodzina +” w miesiącach czerwcu, 
lipcu, sierpniu, karta waŜna będzie od dnia wydania do końca okresu waŜności 
karty, nie dłuŜej niŜ do dnia zakończenia trzeciego z kolei okresu waŜności karty. 

 
8. W roku 2012 karty „Rodzina+” wydawane lub przedłuŜane będą od 29 maja 2012r.  

 
9. WaŜność kart „Rodzina +” moŜna przedłuŜyć nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

końcem okresu waŜności karty, tj. od dnia 1 czerwca danego roku.  
W tym celu naleŜy złoŜyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego  
w Bielsku-Białej wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik  
nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
 

10. Wniosek o wydanie kart „Rodzina +” oraz Wniosek o przedłuŜenie waŜności kart 
„Rodzina+” rozpatrywany jest w ciągu miesiąca od dnia złoŜenia kompletnego 
wniosku. 
 

11. Karta „Rodzina +” waŜna jest jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 
toŜsamość. W przypadku dzieci nie posiadających jeszcze dokumentu 
potwierdzającego toŜsamość, karta „Rodzina +” waŜna jest wraz z kartą  
„Rodzina +” rodzica/opiekuna prawnego lub rodzeństwa i dokumentem ze zdjęciem 
potwierdzającym jego toŜsamość.  



12. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty „Rodzina +” osoba uprawniona 
zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Biura Obsługi 
Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej o tym fakcie wraz z prośbą  
o wydanie duplikatu karty „Rodzina +”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania  
karty „Rodzina + ” 

 
 
Wzór wniosku o wydanie kart „Rodzina +” 

 
Bielsko-Biała, ................................ 

              data 
.................................................... 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

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

.................................................... 
seria i numer dowodu osobistego 

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

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

 
Wniosek o wydanie kart „Rodzina +” 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie dla członków mojej rodziny kart „Rodzina +”, które 

uprawniają do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty uczestniczące  
w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”, przyjętym Uchwałą Nr XIX/474/2012 Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku. 
 
UWAGA: Wniosek naleŜy wypełniać czytelnie wielkimi literami. 
 
Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z:  
 
1. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko wnioskodawcy , data urodzenia, PESEL   

 
2. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
3. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
4. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 



5. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
6. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
7. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
8. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
9. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
Załączniki: 
 

1) w przypadku dzieci powyŜej 18 roku Ŝycia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 
2) w przypadku rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka) - kserokopia 

postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do 
wglądu) 

 
Oświadczam, Ŝe powy Ŝsze dane s ą zgodne z prawd ą oraz jestem świadom/a 
odpowiedzialno ści za składanie nieprawdziwych o świadcze ń oraz zobowi ązuję się 
niezwłocznie poinformowa ć o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym  
wniosku. 
 
WyraŜam 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 Miasto Bielsko-Biała na potrzeby realizacji „Programu 
Rodzina Plus na lata 2012-2018” 
 
 
......................................                                                    ...............................................                                                 

data                                                                                    czytelny podpis                                                         
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 
do Regulaminu przyznawania  
karty „Rodzina + ” 

 
 
Wzór wniosku o przedłuŜenie waŜności kart „Rodzina +” 

 
Bielsko-Biała, ................................ 

                data 
.................................................... 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

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

.................................................... 
seria i numer dowodu osobistego 

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

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

 
Wniosek o przedłu Ŝenie wa Ŝności kart „Rodzina +” 

 
Zwracam się z prośbą o przedłuŜenie waŜności kart „Rodzina +” dla członków mojej 

rodziny, które uprawniają do korzystania z ulg i zwolnień oferowanych przez podmioty 
uczestniczące w „Programie Rodzina Plus na lata 2012-2018”, przyjętym Uchwałą  
Nr XIX/474/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 maja 2012 roku. 

 
UWAGA: Wniosek naleŜy wypełniać czytelnie wielkimi literami. 
 
Oświadczam, Ŝe moja rodzina składa się z:  
 
1. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko wnioskodawcy , data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”   

 
2. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”    

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
3. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”     

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą,  

 
4. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL , numer karty „Rodzina+”   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  



5. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”     

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
6. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”      

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
7. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”     

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
8. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”     

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
9. ................................................................................................................................................ 
 imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, numer karty „Rodzina+”   

    ................................................................................................................................................        
stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą  

 
Załączniki: 
 

1) w przypadku dzieci powyŜej 18 roku Ŝycia - zaświadczenie o kontynuowaniu nauki 
2) w przypadku rodzin zastępczych (rodzinnych domów dziecka) - kserokopia 

postanowienia sądowego dotyczącego ustanowienia rodziny zastępczej (oryginał do 
wglądu) 

3) karty „Rodzina +” - ...... szt. 
 

Oświadczam, Ŝe powy Ŝsze dane s ą zgodne z prawd ą oraz jestem świadom/a 
odpowiedzialno ści za składanie nieprawdziwych o świadcze ń oraz zobowi ązuję się 
niezwłocznie poinformowa ć o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym  
wniosku. 
 
WyraŜam 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 Miasto Bielsko-Biała na potrzeby realizacji „Programu 
Rodzina Plus na lata 2012-2018” 
 
 
......................................                                                    ...............................................                                                                              

data                                                                                    czytelny podpis                                                         
 
 
 

 



Załącznik nr 2 
do Zarządzania  
Nr ON.0050.1503.2012.PS 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej 
z dnia 18 czerwca 2012r. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


