
Załącznik  

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa 

Nr 514/15 

z dnia 14 września 2015 r. 

 

Regulamin Programu Żyrardowska Karta Dużej Rodziny 

 

§ 1. 1. Organizatorem Programu Żyrardowska Karta Dużej Rodziny jest Miasto 

Żyrardów. 

2. Żyrardowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest rodzinom mającym na utrzymaniu,                 

co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy 

dziecko uczy się lub studiuje, w których wszystkie dzieci i przynajmniej jeden rodzic 

przebywa na terenie Miasta Żyrardowa z zamiarem stałego pobytu. 

3. Program dotyczy żyrardowskich rodzin wielodzietnych niezależnie od sytuacji materialnej, 

w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo - 

wychowawczych typu rodzinnego. 

4. Udział w Programie jest bezpłatny. 

5. Uczestnik programu może posiadać jedną Żyrardowską Kartę Dużej Rodziny.  

6. Członkostwo w Programie nie podlega przeniesieniu na inne osoby. 

7. Żyrardowska Karta Dużej Rodziny upoważnia uczestnika programu do korzystania z ulg 

(rabaty, zniżki, promocje), jakie partnerzy Miasta Żyrardowa proponują jako swój wkład 

w realizację programu. 

 

§ 2. W związku z realizacją Programu Miasto współpracuje z: 

1) jednostkami organizacyjnymi Miasta Żyrardowa, ze szczególnym uwzględnieniem 

tych działających w dziedzinie kultury i sportu, 

2) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w sposób szczególny z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi na terenie Miasta Żyrardowa działalność na rzecz rodzin 

wielodzietnych, 

3) osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą,  

4) innymi jednostkami samorządu terytorialnego zwanymi Partnerami. 

 

§ 3. 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest otrzymanie Żyrardowskiej Karty Dużej 

Rodziny zwanej dalej kartą, po uprzednim złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku                    

o wydanie karty (wzór wniosku o wydanie karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu). 

2. Wnioski o wydanie Karty wydawane są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu miasta 

Żyrardowa, adres: Plac Jana Pawła II nr 1 (parter) lub można pobrać je ze strony internetowej 

Urzędu Miasta Żyrardowa. 

3. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Żyrardowa, w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa zlokalizowanym przy ul. Józefa Mireckiego 56. 



4. Przy składaniu wniosku należy okazać: aktualny dokument potwierdzający tożsamość, akty 

urodzenia dzieci, dokument potwierdzający miejsce zameldowania lub dokument 

potwierdzający zamieszkiwanie uprawnionego na terenie Miasta oraz: 

a) w przypadku małżonka rodzica – akt małżeństwa,  

b) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie z placówki edukacyjnej  

o planowanym terminie ukończenia nauki,  

c) prawomocne postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu dziecka (jeśli dotyczy). 

5. Żyrardowska Karta Dużej Rodziny jest kartą imienną, zawiera numer, imię, nazwisko, 

(wzór karty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu). 

6. Karta jest ważna tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika - dowód 

osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka. W przypadku 

dzieci nie posiadających dokumentu tożsamości, Karta ważna jest wraz z Kartą 

rodzica/opiekuna prawnego i jego dokumentem tożsamości. 

7. Żyrardowska Karta Dużej Rodziny jest wydawana: 

a) w przypadku rodzica na czas nieokreślony do czasu zamieszkiwania na terenie Miasta 

Żyrardowa, 

b) w przypadku dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia gdy dziecko uczy się lub 

studiuje na czas określony. 

8. Użytkownik Karty może korzystać tylko z aktualnie obowiązujących ulg, zwolnień  

i preferencji wskazanych w opublikowanym na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Żyrardowa wykazie lub na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Żyrardowa. 

9. Na żądanie podmiotów oferujących ulgi, zwolnienia i preferencje wskazane w wykazie, 

użytkownik Karty zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość. Nieokazanie wymaganych dokumentów będzie powodem odmowy uwzględnienia 

uprawnień wynikających z Karty.  

10. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub jej zniszczeniem.  

11. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana innym osobom, 

pod rygorem cofnięcia uprawnień użytkownikowi Karty. W przypadku posługiwania się 

Kartą przez osoby nieuprawnione „partner programu” ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać 

ją do Urzędu Miasta Żyrardowa celem wyjaśnienia.  

12. W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty, użytkownik Karty lub w jego 

imieniu wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie 

Urząd Miasta Żyrardowa.  

13. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą 

uprawnioną do ich odbioru jest wnioskodawca. 

 

§ 4. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych przez Miasto Żyrardów oraz podmioty współpracujące w ramach realizacji 

Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(j.t. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). 

2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty, uczestnik składa w Wydziale Zdrowia                     

i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa zlokalizowanym przy ul. Józefa Mireckiego 



56 oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu karty oraz wniosek o wydanie duplikatu karty 

(wzór wniosku o wydanie duplikatu karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 

3. O przyznaniu uprawnień bądź o odmowie przyznania uprawnień w ramach Programu 

„Żyrardowska Karta Dużej Rodziny” dla wnioskodawcy i członków jego rodziny, 

wnioskodawca zostanie powiadomiony, nie później niż w terminie miesiąca od dnia złożenia 

wniosku o wydanie Karty. 

4. Karta potwierdzająca uprawnienia w ramach Programu „Żyrardowska Karta Dużej 

Rodziny” wydawana jest w Urzędzie Miasta Żyrardowa w Wydziale Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Żyrardowa zlokalizowanym przy ul. Józefa Mireckiego 56. 

5. W przypadku zmiany danych zawartych w karcie, należy ponownie złożyć wniosek, 

o którym mowa w § 3. 

6. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o utracie uprawnień 

do korzystania z Karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem. Okolicznościami takimi są m.in. 

rezygnacja z kontynuowania nauki, usamodzielnienie się dziecka, zmiana miejsca 

zamieszkania itp. 

 

§ 5. 1. Karta uprawnia do 50% zniżki/ulgi: 

1) przy zakupie biletów do kina LEN w Żyrardowie, 

2) przy zakupie biletów wejścia na basen w AQUA Sp. z o.o. Żyrardów, 

3) przy zakupie biletu na wejście na korty tenisowe w AQUA Sp. z o.o. Żyrardów, 

4) przy zakupie biletu na wejście na halę sportową w AQUA Sp. z o.o. Żyrardów, 

5) przy zakupie biletu na wejście na lodowisko w AQUA Sp. z o.o. Żyrardów, 

6) od obowiązujących cen na ofertę własną Centrum Kultury w Żyrardowie, 

7) przy zakupie biletu na wejście na Zalew Żyrardowski oraz wypożyczenie sprzętu 

wodnego. 

2. Karta będzie uprawniała do ulg oferowanych przez Partnerów Miasta Żyrardowa  

w ramach Programu, określonych w porozumieniach z Miastem. 

 

§ 6. 1. Firmy i instytucje, które są zainteresowane przystąpieniem do programu mogą 

zgłaszać swoją chęć udziału poprzez wyrażenie woli współpracy na rzecz rodzin 

wielodzietnych poprzez deklarację partnerstwa w Programie z atrakcyjnymi dla nich zniżkami 

i promocjami (wzór deklaracji partnerstwa w Programie określa załącznik nr 4 regulaminu). 

2. Wzór porozumienia pomiędzy Partnerem Programu a Miastem w sprawie współpracy  

w zakresie oferowanych ulg na rzecz posiadaczy ŻKDR określa Załącznik nr 5 regulaminu. 

3. Partnerzy Programu zamieszczą w widocznym miejscu informację o honorowaniu 

Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny (certyfikat + naklejka). 

 

§ 7. 1. W przypadku znalezienia Karty należy zwrócić ją do Biura Obsługi Klienta 

Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 (parter).  

2. Katalog ulg, zwolnień i preferencji oferowanych członkom rodzin wielodzietnych przez 

uczestniczące w Programie podmioty tj. gminne jednostki organizacyjne, jak i podmioty                

nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z Miastem Żyrardów podany będzie do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa oraz na 

tablicy ogłoszeń i będzie podlegał bieżącej aktualizacji. 



3. Wnioskodawca przy odbiorze Kart zostanie poinformowany o przysługujących                      

mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej, na której zamieszczony będzie 

katalog ulg i zwolnień obowiązujących w ramach Programu.  

4. Miasto Żyrardów nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane 

posiadaczom Karty przez partnerów akcji. 

 

 


