
Uchwała nr 193 /2015 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 26 stycznia 2015 roku 
 

 
w sprawie: zmiany uchwały nr 4647/2014  

Zarządu Województwa Opolskiego z 11 lutego 2014 roku,  
zmienionej uchwałą nr 4889/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku.   

 
w sprawie:  przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wraz 

załącznikami, wzoru umowy o współpracy z gminami oraz wzoru umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 a i  5), art.  41 ust.2 pkt 4)  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa  (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.), art. 21 pkt 3 a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej  (Dz. U. z 2013 poz. 182 z  późn. zm.), Uchwały Nr XXV/325/2012 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego do 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:  
 

§1 
W uchwale nr 4647/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 11 lutego 2014 roku, zmienionej 
uchwałą nr 4889/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku, w sprawie: 
przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 
wraz załącznikami, wzoru umowy o współpracy z gminami oraz wzoru umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych: 

1) dotychczasowa treść §2 ust. 1 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „Rodzicach – należy przez to rozumieć 
odpowiednio: małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie 
wychowujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli ustawowych, 
mieszkających na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 
ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z dzieckiem niepełnosprawnym bez 
ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.” 

2) dotychczasowa treść §2 ust. 4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „Posiadaczu Karty – należy przez to rozumieć 
osobę, która użytkuje wydaną Kartę o aktualnym terminie ważności, zgodnie z warunkami i 
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Posiadaczem Karty jest każda z osób 
wymienionych na rewersie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.”  

3) w §3 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
2a o brzmieniu: „2a.  Wnioskodawca wnosi o wydanie dowolnej ilości egzemplarzy Kart z 
zastrzeżeniem, że liczba Kart wydanych rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie, 
które ukończyły 10 rok życia.” 

4) dotychczasowa treść §3 ust. 3 pkt. a) Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „rodzice  (w tym rodzice samotnie 
wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), 
mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 
ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z dzieckiem niepełnosprawnym, bez 
ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności,” 

5) dotychczasowa treść §3 ust. 3 pkt. b) Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „dzieci Rodziców, o których mowa w 
ust. 3 pkt a), które nie ukończyły 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę,” 

 



 

6) dotychczasowa treść §3 ust. 3 pkt. c) Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń 
wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności (we wniosku należy oznaczyć obok dziecka niepełnosprawnego literę „N”),” 

7) w §3 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
4a o brzmieniu: „Karta zawiera imiona i nazwiska osób prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe, ich rok urodzenia, herb, nazwę gminy, numer Karty oraz termin ważności, o którym 
mowa w § 10. Numer Karty składa się z dwu lub trzy literowego oznaczenia powiatu oraz 10 
cyfrowego numeru, w którym zostały zakodowane następujące informacje wg miejsca 
zamieszkania Wnioskodawcy: powiat, gmina, numer kolejny Karty w ramach gminy, cyfra lub 
symbol rodziny, tj. 2 – rodzina z dwojgiem dzieci, 3 - rodzina z trojgiem dzieci, 4+ – rodzina z 
czworgiem dzieci lub więcej, N – rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym, S – senior.” 

8) dotychczasowa treść §3 ust. 5 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „W przypadku rodzin zastępczych, karty 
wydawane są osobno dla rodziców zastępczych (zawierają imiona, nazwiska oraz rok urodzenia 
rodziców zastępczych),  natomiast każdemu dziecku w rodzinie zastępczej wydawana jest osobna 
imienna karta.  Symbol rodziny zastępczej na Karcie to „0” (zero).” 

9) dotychczasowa treść §3 ust. 6 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „Wzór Karty stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu.” 

10) dotychczasowa treść §3 ust. 7 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „Wzór wniosku o wydanie Karty określa Załącznik 
nr 2 i 2b do Regulaminu.” 

11) dotychczasowa treść §4 ust. 3 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2 
pkt c) Karta odbierana jest osobiście przez Wnioskodawcę. Przed odbiorem Karty wymagane jest 
złożenie własnoręcznego podpisu, potwierdzające odbiór Karty, z wyjątkiem sytuacji, kiedy 
wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem 
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.” 

12) w §4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
3a o brzmieniu: „W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt a) c) i d) Karta odbierana jest 
osobiście przez Wnioskodawcę  lub inną pełnoletnią osobę uprawnioną do użytkowania Karty z 
danego gospodarstwa domowego.” 

13)  w §4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
5a o brzmieniu: „Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.” 

14) w §4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
5b o brzmieniu: „Odmowa wydania Karty nie wymaga decyzji administracyjnej,  a Wnioskodawca 
zostaje poinformowany  telefonicznie, drogą pocztową lub elektroniczną.” 

15)  w §4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
8 o brzmieniu: „W przypadku, gdy dane na karcie zostały wydrukowane nieprawidłowo i zostało 
to zgłoszone przez Wnioskodawcę, Punkt Obsługi Klienta UMWO, urząd gminy lub wskazana przez 
gminę jednostka lub Wnioskodawca, informują niezwłocznie Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego. Karta zostanie wydrukowana ponownie, a na Wniosku zostanie wprowadzona 
stosowna adnotacja.” 

16) w §4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
9 o brzmieniu: „W przypadku, gdy Karty zostały wysłane na adres wskazany we Wniosku, a 
Wnioskodawca ich nie otrzymał, należy złożyć pisemne lub mailowe oświadczenie o nieotrzymaniu 
Kart. Informację należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Karta 
zostanie wydrukowana ponownie,  jej numer pierwotny  zablokowany, a na Wniosku zostanie 
wprowadzona stosowna adnotacja.” 

17) w §4 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
10 o brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Karta może zostać odebrana na Punkcie 



Obsługi Klienta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub zostanie wysłana na 
adres gminy właściwej na adres zamieszkania Wnioskodawcy.„ 

18) dotychczasowa treść §7 ust. 8 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „W przypadku wydania nowej Karty lub jej 
duplikatu, dotychczas posiadana Karta podlega unieważnieniu.” 

19) dotychczasowa treść §7 ust. 10 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i 
Seniora zostaje zastąpiona nowym brzmieniem: „Zmiana danych osobowych  oraz innych np. 
zmiana nazwiska, urodzenie kolejnego dziecka, związana jest koniecznością wydania nowej 
Karty.” 

20)  w §7 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
11 o brzmieniu: „Wnioskodawca składa ponownie wniosek z dopiskiem „AKTUALIZACJA” lub 
przesyła informację drogą pocztową lub elektroniczną dot. zmian. Karta z aktualnymi 
informacjami zostanie wydrukowana ponownie, Wniosek z aktualnymi danymi (lub 
korespondencja) zostaną dołączone do pierwszego Wniosku.” 

21)   w §8 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
2 pkt a) o brzmieniu: „w zakresie współpracy z Partnerami Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 
oferującymi zniżki i ulgi dla Posiadaczy Karty z terenu całego województwa opolskiego – Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego,”  

22) w §10 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
6 o brzmieniu: „Hologramy na kolejne lata będzie można otrzymać w urzędach gmin lub 
jednostkach wskazanych przez gminę oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Opolskiego.” 

23) w §10 Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora dodany zostaje ust. 
7 o brzmieniu: „Rodzice, o których mowa w § 2 ust. 1, nie tracą prawa do użytkowania Karty, 
pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na posiadanie Karty.” 

24) Załącznik nr 3a do Regulaminu  wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora 
zastępuje się nowym Załącznikiem, który otrzymuje treść jak załącznik do niniejszej uchwały.  

 
 

§2 
Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

A. Buła .………………..………………….... 
 
A. Konopka ..………………………………… 
 
R. Kolek …........................................   
 
T. Kostuś……………………………….......... 
 
G. Sawicki…………………………….…...…. 

 

 

UZASADNIENIE 



 

  

Zmiana uchwały nr 4647/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z 11 lutego 2014 roku, 

zmienionej uchwałą nr 4889/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 roku,   

w sprawie: przyjęcia Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora wraz 

załącznikami, wzoru umowy o współpracy z gminami praz wzoru umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych, wynika m.in. z konieczności wprowadzenia zmian mających na celu ujednolicenie 

kryteriów wydawania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora z Kartą Dużej Rodziny, przyjętej ustawą z dn. 5 

grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. Ust. Nr O Poz. 1863).  

 

Proponowane zmiany dotyczą między innymi podniesienia wieku dzieci z 18 do 25 lat, które 

kontynuują naukę, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczeń wiekowych, jeżeli 

dziecko posada aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Uregulowana ponadto zostanie kwestia ilości wydawanych egzemplarzy kart oraz przedłużenie ich 

terminu ważności. Uregulowany zostanie również podpis elektroniczny oraz kwestia reklamacji kart.  

 

Natomiast zmiana Załącznika nr 3a do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty 

Rodziny i Seniora spowodowana jest przejęciem zadań związanych z obsługą Partnerów Karty przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.  

 

Wprowadzenie powyższych zmian wynika również z uwag do Regulaminu wydawania  

i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, zgłoszonych przez samorządy gminne, członków 

Zespołu ds. opracowania OKRiS oraz mieszkańców województwa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/Ustawa_Karta_Duzych_Rodzin_DzUst_1863.pdf

