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1.

Program „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” – historia, beneficjenci, cel i zmiany

Program „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
w Koszalinie nr XXXVI/558/2013 z dnia 24 października 2013 r., która zmieniona została
Uchwałą Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXVI/357/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.
Najważniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia znowelizowanej uchwały to okres ważności
Karty – zamiast na okres 12 miesięcy, Karta przyznawana jest:
a) rodzicowi - na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że dyrektorowi i wychowawcy
w placówce opiekuńczo – wychowawczej na czas pracy w placówce;
b) dziecku w wieku do 18. roku życia – na czas określony do ukończenia 18. roku życia;
c) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września po zakończeniu
roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole, lub odpowiednio
do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole
wyższej, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
d) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
e) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
f) dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo – wychowawczej - na czas
umieszczenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
g) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu
dziecka albo w placówce opiekuńczo - wychowawczej, o której mowa w art. 37 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
odpowiednio do dnia 30 września po zakończeniu roku szkolnego, w którym jest
planowane ukończenie nauki w szkole, lub do końca roku akademickiego, w którym jest
planowane ukończenie nauki w szkole wyższej, zgodnie z zaświadczeniem o planowanym
terminie ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Przyznanie Karty na czas nieokreślony dla rodziców jest rozwiązaniem przyjętym
z art. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Uchwała wprowadzająca Program została 8 lutego 2018 roku znowelizowana
Uchwałą nr XL/582/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie, z uwagi na wprowadzenie nowego
wzoru Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny. Zmiany dokonano, ponieważ przyjęto nowy system
identyfikacji wizualnej miasta Koszalina. Ponadto Uchwałą nr XLVI/673/2018 Rady Miejskiej
w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2018 roku zmieniono uchwałę przyjmującą Program,
w zakresie załączników do tejże uchwały.
Uchwałą nr V/84/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 kwietnia 2019 roku został
zmieniony Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, co było podyktowane
faktem przekazania do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny, w tym prowadzenia postępowań w sprawie przyznania Karty Dużej
Rodziny. Ponadto Uchwałą nr VII/147/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 18 czerwca
2019 roku został zmieniony wzór wniosku o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny
(załącznik nr 3 do uchwały).
Regulamin wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
korzystania z Programu został zaktualizowany poprzez zarządzenie nr 376/1319/16
Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 23 grudnia 2016 roku. Za koordynację Programu, do dnia
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31 maja 2019 roku, odpowiedzialny był Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu
Miejskiego
w Koszalinie.
Zarządzeniem nr 94/309/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2019 roku został
wprowadzony Regulamin wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego
uprawnienia do korzystania z Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”, co miało związek z
przejęciem, od dnia 1 czerwca 2019 roku realizacji zadania przez MOPR w Koszalinie, a tym
samym ze zmianą Koordynatora Programu.
Zarządzeniem nr 94/310/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 maja 2019 roku
powierzono MOPR w Koszalinie dane osobowe, co nastąpiło w związku z przekazaniem zadań
związanych z przyznawaniem Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny.
Beneficjentami Programu są rodziny zamieszkujące na terenie miasta Koszalina, składające się
z rodziców (jednego rodzica) wychowujących troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia
18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub
studiuje oraz dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia. Przez rodzica należy rozumieć również
małżonka rodzica, opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego dzieci zamieszkałego na
terenie miasta Koszalina, rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzące
rodzinny dom dziecka, a także dyrektora i wychowawcę zatrudnionych w placówce
opiekuńczo – wychowawczej z terenu miasta Koszalina.
Głównym celem Programu jest promowanie rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego
wizerunku, wzmacnianie funkcji rodziny i poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych,
wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin wielodzietnych oraz wspieranie
rodzin wielodzietnych poprzez system ulg i zniżek oraz innych form wsparcia. Karta ma
również podnosić prestiż rodzin wielodzietnych w społeczności lokalnej, podkreślić ich
znaczenie i ułatwić dostęp do usług społecznych, kultury, sportu i rekreacji oraz edukacji.
2.

Dane za rok 2020

2.1. Nowe rodziny, które przystąpiły do Programu Koszalińska Karta Dużej Rodziny - 80
Liczba rodziców - 134
Liczba dzieci - 243
Łączna liczba osób – 377
Liczba rodzin z trojgiem dzieci – 75
Liczba rodzin z czworgiem dzieci – 5
Liczba rodzin z pięciorgiem dzieci- 0
Liczba rodzin z sześciorgiem dzieci - 0
Liczba rodzin z siedmiorgiem dzieci – 0
2.2. Rodziny, które zdecydowały się przedłużyć Koszalińską Kartę Dużej Rodziny - 8
Liczba rodziców - 2
Liczba dzieci - 10
Łączna liczba osób – 12
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2.3. Rodziny, które zostały uzupełnione o nowych członków rodziny – 14
Liczba rodziców - 3
Liczba dzieci - 21
Łączna liczba osób – 24
2.4. Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na dzień 31 grudnia
2020 r. - 5518 osób
3.








Dane z lat 2014 - 2019
Rok 2014
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 406
Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na koniec roku - 2112
osób
Rok 2015
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 193
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej
Rodziny – 279
Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na koniec roku – 3099
osób

Rok 2016
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 95
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej
Rodziny – 306
 Liczba rodzin, które zostały uzupełnione o nowych członków rodziny – 6
 Liczba rodzin, które przestały korzystać z Programu – 3
 Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na koniec roku – 3558
osób



Rok 2017
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 94
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej
Rodziny – 358
 Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na koniec roku – 4014
osób
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Rok 2018
 Liczba rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 109
 Liczba rodzin, które złożyły wniosek o przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej
Rodziny – 59
 Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na koniec roku – 4563
osób







Rok 2019
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o wydanie Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny – 115
Liczba rodzin, które złożyły wniosek o przedłużenie ważności Koszalińskiej Karty Dużej
Rodziny – 22
Liczba rodzin, które zostały uzupełnione o nowych członków rodziny – 8
Liczba rodzin, które przestały korzystać z Programu – 3 (16 osób)
Liczba członków Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” na koniec roku – 5117
osób

4.

Podsumowanie lat 2014 - 2020

Liczba członków Programu "Koszalińska Karta Dużej Rodziny" na przestrzeni
lat 2014 - 2020
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W latach 2014 - 2020 łączna liczba rodzin objętych programem to 1088 rodzin. Łączna liczba
osób objętych Programem „Koszalińska Karta Dużej Rodziny” to 5518 osób.
5.

Partnerzy Programu „Koszalińska Karta Dużej Rodziny”

W roku 2020 do Programu przystąpiło 4 nowych partnerów:
1)
2)
3)
4)

BZ GROUP
ADWO24
PHU „OWEX”
ABRAZO S.C.

Razem ze zmianą wzoru Karty, który obowiązuje od 2018 roku przygotowane zostało nowe
oznaczenie Partnerów Programu.
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Z informacji uzyskanych od Partnerów wynika, iż ze zniżek w 2020 roku skorzystało m.in.:

















Firma MIKRO – 180 osób
Firma Handlowo – Usługowa MARO – 135 osób
Park Wodny Koszalin/ ZOS - 1409 osoby
Salon fryzjerski K&i&M – 200 osób
Centrum Kultury 105 – 719 osób
Salon Medyczny Spondylus – 20 osób
Bałtycki Teatr Dramatyczny – 90 osób
Filharmonia Koszalińska – 74 osoby
Fizjoterapeuta Piast Bazyliński – 20 osób
Ośrodek Sportów Motorowych – 100 osób
MODA KIDS&YOUNG – 7 osób
TOMSOL Sp. Z o.o. – 89 osób
Lasermania – Laserowy „PAINTBALL” – 15 osób
M.D.H. SEZAM – 100 osób
ZORD w Koszalinie – 103 osoby
BZ GROUP Sp. Z o.o. – 3 osoby

Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie nie posiada niestety
pełnej informacji nt. liczby mieszkańców Koszalina, którzy skorzystali w roku 2020
z Programu. Klienci podczas odbioru kart wydają pozytywną opinię przydatności Programu
„Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny”.
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