
Zmiana regulaminu zgodna  
z zarządzeniem Nr 5348/16/VII/P 
Prezydenta Miasta Gdyni 
z dnia 22 listopada 2016 r. 

 

Regulamin przyznawania i korzystania z karty Gdynia Rodzinna. 

 

§ 1. 1. Regulamin określa: 

1) tryb postępowania w sprawie wydania karty „Gdynia Rodzinna”;  

2) wzór wniosku o wydanie karty „Gdynia Rodzinna”– stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu;  

2a) wzór oświadczenia o przebywaniu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu 

3) wzór karty – stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu; 

4) dokumenty wymagane do otrzymania karty „Gdynia Rodzinna”; 

5) wzór porozumienia dla partnerów programu „Gdynia Rodzinna” – stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu. 

§ 2. 1. Kartę „Gdynia Rodzinna” (zwaną dalej: kartą) wprowadza się w ramach realizacji uchwały Nr 
XXIV/502/1 Rady Miasta Gdyni z dnia z dnia 31 października 2012 r.  w sprawie przyjęcia Programu Gdynia 
Rodzinna. 

2. Karta skierowana jest do gdyńskich rodzin, spełniających jeden, z poniższych warunków: 

1) zameldowanych w Gdyni na pobyt stały, 

2) zameldowanych w Gdyni na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, 

3) zamieszkujących w Gdyni i odprowadzających podatek do gdyńskiego Urzędu Skarbowego.  

3. Karta przeznaczona jest dla rodzin, zwanych dalej beneficjentami programu, składających się z rodziców 
(jednego rodzica, obojga rodziców, opiekuna lub opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu jedno lub więcej 
dzieci:  

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia,  

2) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności – na okres ważności orzeczenia. 

4. Z ulg objętych programem karty może skorzystać zarówno cała rodzina, jak i poszczególni jej członkowie 
oddzielnie. 

5. Każdej rodzinie przysługuje jedna karta. 

§ 3. 1. Wniosek o wydanie karty lub przedłużenie terminu jej ważności może złożyć rodzic, pełnoletni członek 
rodziny, opiekun prawny dziecka, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz 
naturalnych dzieci, rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci. 

2. Wniosek składa się: 

1) w kancelarii ogólnej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni; 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego; 

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. 

3. Wniosek dostępny jest w punkcie informacji w Urzędzie Miasta Gdyni, Obserwatorium Zmian Gdynia 
InfoBox, Miejskiej Informacji Turystycznej oraz na stronie www.gdyniarodzinna.pl.  

4. Warunkiem otrzymania karty jest wyrażenie zgody przez wnioskodawcę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Urząd Miasta Gdyni 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). 

5. Karta będzie dostarczana listownie na adres podany we wniosku lub odbierana osobiście w Urzędzie 
Miasta Gdyni. 

6. Duplikat karty wydawany jest pod warunkiem złożenia oświadczenia o jej utracie, zwrotu zniszczonej karty 
albo zwrotu karty wymagającej zmiany danych osobowych. 

       7. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki: 

1) w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gdyni - dokument potwierdzający 
odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego właściwego dla osób zamieszkałych na 
terenie miasta Gdyni (zaświadczenie z US lub kopię pierwszej strony deklaracji PIT); 

2) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej - pisemne 
oświadczenie o przebywaniu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego (zgodne ze wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 5 
do regulaminu); 



3) w przypadku, gdy jest to wniosek elektroniczny złożony za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 
dołącza się skany załączników; 

4) wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zawartych we wniosku i oświadczeniu własnoręcznym 
podpisem; 

5) czas oczekiwania na wydanie karty nie powinien być dłuższy niż 30 dni. 

 

§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w §3 ust. 1, może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) informację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej; 

2) dopuszcza się składanie informacji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216); 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej informacji jest zgodny z zakresem 
danych, układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1; 

4) informacja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235); 

5) nie wymaga się znakowania czasem. 

 

§ 5. 1. Karta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej, wykonanej z tworzywa sztucznego, 
zawierającej imiona i nazwiska posiadacza, numer karty i datę ważności. 

2. Karta potwierdza uprawnienie do korzystania z ulg dla beneficjentów programu.  

3. Karta ważna jest z dokumentem potwierdzającym tożsamość, a w przypadku dziecka nieposiadającego 
własnego dokumentu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość rodzica lub opiekuna prawnego. 

4. Posiadacze karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim. W przypadku posługiwania się kartą przez osoby 
nieuprawnione, podmiot współpracujący w ramach programu, ma prawo zatrzymać kartę i przekazać ją do 
Urzędu Miasta Gdyni. 

5. Karta jest ważna na okres 2 lat licząc od dnia jej wydania.  

§ 6. Prowadzony jest rejestr rodzin, które pobrały kartę. Dane podane w formularzu są wykorzystywane do 
weryfikacji danych na potrzeby wydania karty, a także do korespondencji elektronicznej i tradycyjnej z jego 
uczestnikami. 

§ 7. 1. Ulgi, z tytułu uczestnictwa w programie, są przyznawane posiadaczom karty przez podmioty 
współpracujące za okazaniem karty, w momencie nabycia usługi/towaru. 

2. Aktualny katalog ulg i zwolnień jest publikowany na stronie internetowej www.gdyniarodzinna.pl przez 
koordynatora projektu oraz jest dostępny w informacji w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni. 

§ 8. 1. Katalog ulg i zwolnień jest przygotowany i aktualizowany w Formularzu zgłoszeniowym z jednostkami i 
zakładami budżetowymi oraz samorządowymi instytucjami kultury, sportu i rekreacji Miasta Gdyni a także w 
Porozumieniu z podmiotami działalności gospodarczej z terenu miasta wyrażającymi chęć włączenia się do 
przedsięwzięcia.  

2. Partnerzy współpracujący w ramach programu karta Gdynia Rodzinna otrzymają niezbędne materiały 
graficzne.  


