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Regulamin wydawania i korzystania  
z „Karty Du żej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej” 

 
 

§ 1 
 
1. Karta Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej stanowi realizację założeń określonych  

w „Powiatowym programie na rzecz dziecka i rodziny na lata 2012-2016”, których celem 
jest: 

a. zwiększenie szans rozwojowych oraz życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 
wielodzietnych /zastępczych; 

b. umacnianie oraz wspieranie rodzin wielodzietnych /zastępczych; 
c. promowanie modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku. 

 
2. Karta wydawana jest rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zastępczym 

zamieszkującym w powiecie tarnowskim celem potwierdzenia uprawnień do korzystania  
z dóbr kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych warunkach 
oferowanych przez podmioty, które zadeklarowały chęć włączenia się w przedmiotowe 
działanie. 

 
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
 

a. rodzina wielodzietna – rodzina składająca się z rodziców /rodzica bądź opiekuna 
prawnego wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub 
do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, 

b. rodzina zastępcza – forma prawna sprawowania opieki nad dziećmi pozbawionymi 
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziećmi niedostosowanymi 
społecznie, w tym rodzinne domy dziecka, spełniająca przesłanki określone dla 
rodziny wielodzietnej, 

c. osoba zamieszkała na terenie powiatu tarnowskiego – osoba posiadająca 
zameldowanie na pobyt stały w powiecie tarnowskim. 

 
§ 2 

 
1. W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej rodzic bądź opiekun 

prawny składa w Starostwie Powiatowym w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pok. 322 a 
wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 

  
2. Druki wniosków są dostępne: 

a. na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Tarnowie (parter) 
b. w Zespole ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie 

(III pi ętro, pok. 322 a) 
c. na stronie internetowej powiatu tarnowskiego (www.powiat.tarnow.pl)  
 

3. Wniosek o wydanie Kart rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku 
wraz z kompletem wymaganych dokumentów.  
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§ 3 

 
1. Karta wydawana jest maksymalnie na okres do 31 grudnia 2016 roku. W przypadku osób 

pobierających naukę Karta wydawana jest na okres ważności legitymacji szkolnej 
/studenckiej. 

2. Karta jest imienna, posiada indywidualny numer, termin ważności oraz datę jej wydania. 
Opatrzona jest ponadto podpisem i pieczątką organu wydającego. 

3. Imienną Kartę Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej otrzymuje każdy uprawniony 
członek rodziny wielodzietnej /rodziny zastępczej. 

4.  Karta ważna jest wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku 
dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta ważna jest wraz 
z Kartą innego członka rodziny. 

5. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest 
do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Starostę Tarnowskiego. 
Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego może być wydany duplikat Karty. 

 
§ 4 

 
1. Posiadacz karty uprawniony jest do korzystania z ulg i zwolnień określonych  

w „Katalogu dostępnych ulg i zwolnień w ramach Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny 
Zastępczej”. 

2. Katalog ulg i zwolnień dostępny jest: 
a. na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Tarnowie (parter); 
b. w Zespole ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie 

(III pi ętro, pok. 322 a); 
c. na stronie internetowej powiatu tarnowskiego (www.powiat.tarnow.pl). 

 
4. W przypadku wyrażenia chęci włączenia się w działanie nowych podmiotów oferujących 

wsparcie rodzin wielodzietnych /zastępczych, przyjęty Katalog dostępnych ulg i zwolnień 
może ulegać aktualizacji.  


