
Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 57/2016 

Prezydenta m.st. Warszawy 

 z dnia 20.01.2016 r. 

 

Regulamin Programu „Warszawska Karta Rodziny” 

 

§ 1. 1. Regulamin Programu „Warszawska Karta Rodziny” wprowadza się w ramach 

realizacji uchwały Nr LXVI/1808/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 

2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”, zwanego dalej 

„Programem”. 

2. Program ma na celu stworzenie przyjaznych warunków dla funkcjonowania i rozwoju rodzin 

z dziećmi zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy (zwanego dalej „Miastem”), wzmacnianie 

funkcji rodziny, rozwijanie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi oraz 

promowanie pozytywnego wizerunku rodziny. 

 

§ 2. 1. Program skierowany jest do: 

1) dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta, jeżeli ich rodzice/opiekunowie 

prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/-e na terenie 

Miasta i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie 

Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód; 

2) dzieci i młodzieży: 

a) przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez 

Miasto albo na zlecenie Miasta, w rodzinnym domu dziecka zorganizowanym 

przez Miasto oraz w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Miasta, a także 

dzieci własnych prowadzących te rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze, 

b) opuszczających, po osiągnięciu pełnoletniości, wskazane w lit. a) formy pieczy 

zastępczej 

- do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia; 

3) studentów zamieszkałych na terenie Miasta: 

a) rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na 

terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód, 

b) których rodzice albo rodzic, który samotnie je wychowuje, zamieszkują/-e na terenie 

Miasta i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 

skarbowym na terenie Miasta, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód 

- do ukończenia 26. roku życia. 

 

2. Cele Programu realizowane będą w szczególności w następujących obszarach: 

1) publiczny transport zbiorowy; 

2) opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat; 
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3) oświata i wychowanie; 

4) ochrona zdrowia; 

5) kultura i sztuka; 

6) sport i rekreacja; 

7) turystka i wypoczynek. 

 

§ 3. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z preferencji i ulg przewidzianych w ramach 

Programu jest e-hologram „Karta młodej warszawianki/ Karta młodego warszawiaka” w postaci 

elektronicznego zapisu na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej lub innej karcie wprowadzonej lub 

zaakceptowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego. 

 

§ 4. Informacja o podmiotach współpracujących, preferencjach i ulgach wynikających z 

Programu rozpowszechniana jest w szczególności: 

1) w Punktach Obsługi Pasażerów Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie; 

2) na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy; 

3) w formie newslettera na wskazany adres poczty elektronicznej osobom wnioskującym o 

wydanie Karty młodej warszawianki/ Karty młodego warszawiaka; 

4) w formie powiadomień wysyłanych użytkownikom aplikacji mobilnej opracowanej w 

ramach Programu. 

 


