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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 021.1.2021 
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu 

z dnia 4 stycznia 2021 r. 

REGULAMIN PROGRAMU „POWIATOWA KARTA RODZINY TAKrodzina.pl” w 

GMINIE TŁUSZCZ  

 

§1 

1. Regulamin ustanawia zasady: 

1. Prowadzenia działań w ramach „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodziny.pl” w Gminie 

Tłuszcz, 

2. Wydawanie „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodziny.pl” w Gminie Tłuszcz, 

3.  Korzystania z „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodziny.pl” w Gminie Tłuszcz,  

4. Zwrotu kosztów przez Gminę Tłuszcz w wysokości 50% ceny zakupu imiennego okresowego  

( tj. 30-dniowego miesięcznego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego do szkoły 

lub pracy. 

 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1. Rodzinie- rozumie się przez to rodzinę wielodzietną składającą się z rodziców lub jednego 

rodzica wychowującego co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 

25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat uczy się w szkole, o której mowa w 

przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym. Do liczby dzieci 

wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje z opiekunów pełni funkcję rodziny zastępczej, 

2. Rodzicu-rozumie się przez to rodzica biologicznego, rodzica zastępczego, opiekuna 

prawnego, rodzica samotnie wychowującego dzieci, 

3. Karcie- rozumie się przez to „Powiatową Kartę Rodziny TAKrodziny.pl”, czyli dokument 

uprawniający członków rodziny wielodzietnej do korzystania na preferencyjnych warunkach 

z usług i świadczeń oferowanych przez Gminę Tłuszcz oraz partnerów w ramach Programu 

„Powiatowa Karta Rodziny TAKrodziny.pl”, którzy przystąpili do programu. 

§2 

1. Cele „Powiatowej Karty Rodziny TAKrodziny.pl”: 

1. promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, 

2. umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo- wychowawczej 

rodziny wielodzietnej, 

3. poprawę warunków życia i wzmocnienie kondycji rodziny wielodzietnej, 

4. zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

5. zwiększenie dostępności do dóbr kultury i sportu. 
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§3 

1. Karta wydawana jest rodzinom wielodzietnym, w tym wielodzietnym rodzinom zastępczym oraz 

rodzinom tworzącym rodzinny dom dziecka zamieszkałym na terenie Gminy Tłuszcz, w których 

rodzice lub opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do Urzędu 

Skarbowego w Wołominie oraz opłacają podatki i opłaty lokalne do Gminy Tłuszcz.  

Karta wydawana jest rodzinom wielodzietnym wychowującym co najmniej troje dzieci i więcej 

dzieci w wieku do 18 roku życia lub ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko, które ukończyło 18 lat 

uczy się w szkole, o której mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie 

wyższym, bez względu na wiek, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym lub umiarkowanym. Do liczby dzieci, wlicza się dzieci, co do których jeden lub oboje 

opiekunów pełni funkcję rodziny zastępczej lub prowadzi rodzinny dom dziecka.  

2. Dokument w postaci Karty wydawany jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg     

i zwolnień. Karta wydawana jest na czas określony tj. 2 lata.  

3. Karta wydawana jest równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny.  

4. Obowiązują następujące rodzaje Powiatowej Karty Rodziny:  

- dla rodzin wychowujących troje dzieci - PKR 3+ 

- dla rodzin wychowujących czworo dzieci - PKR 4+  

- dla rodzin wychowujących pięcioro i więcej dzieci - PKR 5+ 

5. Karta jest imienna, posiada termin ważności, numer oraz oznaczenie 3+,4+ lub 5+. Karta ma 

charakter osobisty- nie może być użyczana innym osobom. 

6. Wniosek o wydanie Karty składa rodzic w Ośrodku Pomocy społecznej w Tłuszczu. 

7.  Kartę odbiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tłuszczu. Osobą upoważnioną do odbioru jest 

wnioskodawca lub współmałżonek wnioskodawcy.  

8. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:  

- zaświadczenie z Urzędu Gminy Tłuszcz o dokonywaniu opłat lokalnych oraz opłacaniu podatku,  

- kserokopię dowodów osobistych wszystkich pełnoletnich członków rodziny ( oryginał do wglądu), 

- zaświadczenie z placówki edukacyjnej lub kserokopię legitymacji szkolnej, studenckiej (oryginał 

do wglądu) lub inny dokument potwierdzający kontynuację nauki przez dzieci powyżej 18 roku życia, 

- w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego- kserokopię prawomocnego orzeczenia 

sądu o ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu), 

- aktualne kolorowe zdjęcia w wersji elektronicznej lub papierowej wszystkich członków rodziny 

uprawnionych do otrzymania Karty,  

- przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie 

podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie za rok bieżący                   
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lub poprzedni,  

- w przypadku rodziców, opiekunów z rodzin wielodzietnych, o których mowa w § 1 pkt.2,                                         

nie odprowadzających podatku, o którym mowa w § 3, składają oświadczenie o braku dochodów 

wymagających odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub o braku 

obowiązku ponoszenia opłat lokalnych.                                                                                                                                                                             

9. Druki wniosków dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na stronie internetowej 

www.opstluszcz.pl  lub www.takrodzina.pl 

10. Osoby wnioskujące o otrzymanie PKR zobowiązane są do:  

1. Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Powiat Wołomiński danych osobowych zawartych 

we wniosku o wydanie PKR, 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.) na potrzeby realizacji Programu 

polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim: „TAKrodzina.pl” przyjętego uchwałą Nr 

XXI-235/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina” oraz 

powierzenie przez Powiat Wołomiński w celu realizacji wyżej wskazanego Programu 

przetwarzania danych osobowych Gminie Tłuszcz. Jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę 

na korzystanie z udostępnionego wizerunku (zdjęcia) w celu wydania Karty/duplikatu                                      

i ewentualnego jej wznowienia. 

2. Oświadczenia, iż został poinformowany o tym, że:   

a) Administratorem danych jest Powiat Wołomiński z siedzibą w Wołominie, adres:                                      

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, 

b) Dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w pkt 6 powyżej, 

c) Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie warunkiem wydania Karty, 

d) przysługuje prawo do kontroli treści danych osobowych, ich poprawiania, a także prawo sprzeciwu 

wobec przekazywania danych osobowych innym podmiotom. 

3. Oświadczenia, że zapoznały się z zasadami wydania i korzystania z dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych 

w Programie polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl” oraz 

odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. Jednocześnie zobowiązują się 

do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w statusie rodziny skutkujących 

utratą lub jakąkolwiek zmianą uprawnień w zakresie posiadania lub korzystania z Powiatowej 

Karty Rodziny. 

11. W przypadku upływu terminu ważności, utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w 

Karcie jej posiadacz zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Tłuszczu. W przypadku wygaśnięcia uprawnień do posiadania Karty. 

http://www.opstluszcz.pl/
http://www.takrodzina.pl/


4 

 

12. Właścicielem Karty jest Starostwo Powiatowe w Wołominie. W przypadku znalezienia Karty, 

należy ją niezwłocznie zwrócić do Starostwa Powiatowego w Wołominie lub Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tłuszczu. 

13. W przypadku nieodebrania Karty po upływie 12 miesięcy od złożenia wniosku dokument zostanie 

zniszczony. 

 

 

§ 4 

1. Gmina Tłuszcz wprowadza: 

1. zwrot części kosztów w wysokości 50% ceny zakupu imiennego okresowego                                                    

( tj. 30-dniowego miesięcznego lub dłuższego) biletu autobusowego lub kolejowego do szkoły 

lub pracy, oferowanego przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez 

podmioty świadczące usługi na terenie Powiatu Wołomińskiego, mieszkańcom gminy 

wychowującym co najmniej czworo dzieci. Zwrot przysługuje jedynie w stosunku wydatków 

na bilety uprawniające do przejazdu w ramach linii komunikacyjnych, których przynajmniej 

część przebiega na terenie Powiatu Wołomińskiego, 

2. zwolnienie z odpłatności w całości za niektóre zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół                                

w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.    

2.  Zwrot kosztu biletu autobusowego lub kolejowego odbywa się na podstawie złożenia wniosku       

o zwrot kosztów w wysokości 50% ceny zakupu biletu w ramach Programu „Powiatowa Karta 

Rodziny TAKrodzina.pl” realizowanego w Gminie Tłuszcz:  

1. W przypadku miesięcznych biletów imiennych na podstawie kserokopii tych biletów, 

kserokopii faktur, rachunków lub równoważnych dokumentów wystawionych (oryginał do 

wglądu), potwierdzających dokonanie zakupu imiennego okresowego biletu autobusowego 

lub kolejowego o okresie ważności miesięcznym, 30- dniowym lub dłuższym przez członka 

uprawnionej Rodziny Wielodzietnej. 

2. W przypadku biletów kwartalnych na podstawie tych biletów, kserokopii faktur rachunków 

lub równoważnych dokumentów wystawionych (oryginał do wglądu), potwierdzających 

dokonanie zakupu imiennego okresowego biletu autobusowego lub kolejowego o okresie 

ważności dłuższym niż 30 dni, przez członka uprawnionej Rodziny Wielodzietnej. 

4. Zwroty dokonywane będą raz na miesiąc. Wnioski o zwrot przyjmowane do dnia 10 dnia każdego 

miesiąca. 

5. Dopłaty do zakupu okresowego biletu okresowego biletu komunikacji publicznej przysługują: 

1. w przypadku uczniów szkół ponad gimnazjalnych- za miesiące od września do czerwca, 

2. w przypadku studentów- za miesiące od października do czerwca, 
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3. w przypadku osób (rodziców) dojeżdżających do pracy- za miesiące od stycznia do grudnia. 

6. Zwroty dokonywane będą w formie bezgotówkowej na podany numery rachunku bankowego. 

7. Załączniki do Regulaminu: 

1. Wniosek o wydanie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl,                                                             

zgodny z  załącznikiem do Uchwały Nr XXVI-257/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 

29 października 2020 r 

2. Wniosek o zwrot kosztów w wysokości 50% ceny zakupu biletu imiennego. 


