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Dzia∏ania na rzecz rodzin, inicjowane i realizowane przez samorzàdy terytorialne, to jeden
z filarów og∏oszonego w maju 2013 r. Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. WÊród
44 priorytetów tego˝ Programu znajduje si´ m.in. postulat wspierania rodzin na poziomie
lokalnym. Dzia∏ania samorzàdów w tym zakresie sà warunkiem koniecznym dla kszta∏towania w ca∏ym kraju klimatu przyjaznego rodzinie, a to z kolei jest niezb´dne dla pomyÊlnej
realizacji prezydenckiego programu.
Od ponad roku obserwujemy w Polsce niezwykle dynamiczny rozwój inicjatyw, których rezultatem jest wdra˝anie samorzàdowych Kart Du˝ej Rodziny (KDR). O ile na poczàtku 2013 r.
ten w∏aÊnie instrument lokalnej polityki rodzinnej wprowadzi∏o na swoim obszarze niewiele ponad 40 gmin i powiatów, to obecnie, czyli w listopadzie 2013 r., mamy ju˝ uchwalonych oko∏o
100 takich programów.
Cieszy fakt, ˝e poza rozwojem iloÊciowym tego zjawiska widoczne sà – chocia˝ wcià˝
nieÊmia∏e – zmiany jakoÊciowe. Oprócz kart samorzàdów gminnych, funkcjonujà te˝ dwie
karty powiatowe (tarnowska i wo∏omiƒska) oraz – na razie – jedna karta wojewódzka (∏ódzka), ale na finiszu sà ju˝ prace zwiàzane z wprowadzeniem takiego programu w innych regionach, a w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo∏ecznej dobiegajà koƒca przygotowania do
wprowadzenia na poczàtku 2014 r. Karty Ogólnopolskiej.
Czy 100 samorzàdów, które uchwali∏y swojà kart´ to du˝o? W Polsce jest blisko 2500 gmin,
380 powiatów i 16 województw. W przypadku zdecydowanej wi´kszoÊci samorzàdów karta jest
dopiero w sferze planów. Cz´Êç lokalnych spo∏ecznoÊci wcià˝ jest w tym procesie nieobecna.
Korzystajàc z doÊwiadczeƒ samorzàdów, które zakoƒczy∏y ju˝, z sukcesem, etap wdra˝ania tego instrumentu polityki rodzinnej na swoim terenie, przedstawiamy tym, które dopiero przymierzajà si´ do takich rozwiàzaƒ, kilka informacji i porad porzàdkujàcych tok prac
niezb´dnych aby – krok po kroku – wdro˝yç samorzàdowà Kart´ Du˝ej Rodziny.
Z satysfakcjà obserwujemy samorzàdy, które podejmujà próby konsolidowania si∏ – wspólnie realizujà programy wspierania rodzin, wzbogacajàc wzajemnie ofert´ beneficjów do których uprawnia karta. Ten kierunek dzia∏ania wymaga – naszym zdaniem – znacznego
wzmocnienia, bo daje szanse dzia∏ania tak˝e gminom czy powiatom o niewielkim w∏asnym
potencjale. Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki informacjom zawartym w niniejszym opracowaniu uda
nam si´ zmniejszyç barier´ braku wiedzy, która ogranicza te inicjatywy, ale te˝ zniwelowaç
barier´ obaw i pesymizmu.
Karta Du˝ej Rodziny? To mo˝na zrobiç. To warto zrobiç. To si´ op∏aca – nam wszystkim.
Spróbujmy wspólnie, krok po kroku, przeÊledziç proces tworzenia, a nast´pnie uchwalania i realizacji przez samorzàdy programu Karty Du˝ej Rodziny.
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KROK PIERWSZY:
PO CO? DLACZEGO?
PYTANIE O CEL I KORZYÂCI
Rozwa˝ania o wprowadzeniu samorzàdowej Karty Du˝ej Rodziny (KDR) warto rozpoczàç
od dok∏adnego przemyÊlenia celu, w jakim chcemy to zrobiç. Najpierw zastanówmy si´ dlaczego zamierzamy podjàç takie dzia∏ania, co chcemy osiàgnàç. OkreÊlenie naszego celu (lub kilku ró˝nych celów) jest potrzebne do dalszych dzia∏aƒ, czyli dla wyznaczenia co
i jak b´dziemy robiç (co oferujemy rodzinom), ale te˝ – po pewnym okresie funkcjonowania Karty – do oceny rezultatów, jakie osiàgn´liÊmy, czyli do monitoringu i wprowadzenia
ewentualnych zmian.
W dotychczas wprowadzonych Kartach, jako cel ich zastosowania, wskazywane sà zarówno korzyÊci dla rodzin wielodzietnych, jak i korzyÊci dla ca∏ej spo∏ecznoÊci lokalnej. Zwykle
wi´c tu pojawiajà si´ cele zwiàzane z potrzebami rodzin, na rzecz których chcemy dzia∏aç, ale
i potrzebami samorzàdu, lokalnych w∏adz, lokalnych spo∏ecznoÊci czy nawet ca∏ego spo∏eczeƒstwa (kraju).

PRZYK¸ADOWE CELE
(korzyÊci), jakie mo˝na osiàgnàç stosujàc rozwiàzania Karty:
t CELE PROMOCYJNE (WIZERUNKOWE):
q wyra˝enie uznania dla rodziców z rodzin wielodzietnych za trud wychowania dzieci; po-

prawienie ich wizerunku; podniesienie ich presti˝u; podkreÊlenie ich znaczenia i dostrze˝enie ich problemów (np. ograniczonych mo˝liwoÊci korzystania z lokalnych us∏ug);
q podniesienie presti˝u w∏adz samorzàdowych, jako przywódców lokalnej spo∏ecznoÊci,
dbajàcych o rodziny i zaspokojenie ich potrzeb (wizerunek gminy czy miasta przyjaznych rodzinie).
t CEL DEMOGRAFICZNY:
zach´cenie potencjalnych rodziców, mieszkajàcych na terenie obowiàzywania karty, do
posiadania kolejnych dzieci;
t CEL FINANSOWY:
zach´cenie rodzin wielodzietnych lub planujàcych wi´kszà liczb´ dzieci do osiedlania si´
na danym terenie – wi´cej mieszkaƒców to wi´ksze wp∏ywy z podatków do lokalnego
bud˝etu.
t CELE EKONOMICZNE:
q zwi´kszenie popytu na lokalne us∏ugi i dobra – dzi´ki ulgowym warunkom korzysta-

nia z nich przyznanych du˝ym rodzinom; w ten sposób mo˝na dà˝yç do poprawy kondycji lokalnych przedsi´biorców w∏àczonych do programu KDR;
q ograniczenie wydatków rodzin wielodzietnych, tym bardziej, ˝e cz´Êç z nich jest uboga.
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t CELE OGÓLNOSPO¸ECZNE:
umo˝liwienie integracji du˝ych rodzin ze spo∏ecznoÊcià lokalnà (dajemy im szanse np. udzia∏u w inicjatywach kulturalnych czy sportowych), integracji Êrodowiska zrzeszajàcego rodziny
wielodzietne, jak i wzmocnienie wi´zi wewnàtrz tych rodzin (np. przez umo˝liwienie wszystkim ich cz∏onkom wspólnego sp´dzania czasu na rekreacji czy uprawnianiu sportu).
Wymienione cele wzajemnie si´ dope∏niajà i wzmacniajà. Na ka˝dym szczeblu samorzàdu
powinny one byç odzwierciedleniem ustawowych zadaƒ gminy (art. 7 ustawy o samorzàdzie gminnym), powiatu (art. 4 ustawy o samorzàdzie powiatowym) lub województwa
(art. 14 ustawy o samorzàdzie województwa).
Zwróçmy te˝ uwag´, aby cele, które wybierzemy jako uzasadnienie wprowadzenia Karty, by∏y zgodne z przyj´tymi wczeÊniej przez samorzàd strategiami spo∏ecznymi, lokalnymi
programami rozwoju spo∏ecznego czy programami wspierania rodzin (np. programami
wyrównywania szans, przeciwdzia∏ania wykluczeniu spo∏ecznemu czy strategià rozwoju
w zakresie polityki spo∏ecznej). Dzi´ki temu b´dziemy mogli uzasadniç wykorzystanie cz´Êci
Êrodków przeznaczonych na realizacj´ tych w∏aÊnie strategii czy programów na sfinansowanie Karty Du˝ej Rodziny.
Mo˝na te˝, jak robi to dotychczas wi´kszoÊç samorzàdów, przygotowaç nowy, specjalny program, bezpoÊrednio zwiàzany z realizacjà Karty Du˝ej Rodziny, zapisaç w nim
przyj´te cele i przeznaczyç na jego realizacj´ odr´bny bud˝et (dlatego te˝ o Karcie Du˝ej
Rodziny cz´sto mówi si´ jako o programie).

KROK DRUGI:
JAKIM POTENCJA¸EM DYSPONUJEMY?
JAK MO˚EMY GO ZWI¢KSZYå?
Do przygotowania programu wsparcia rodzin poprzez KDR konieczna jest ewidencja zasobów, jakimi dysponuje samorzàd i okreÊlenie, jakiego wsparcia mogà one udzieliç posiadaczom Karty.
Na poczàtku mo˝na zaproponowaç nawet niewiele – tyle, na ile pozwalajà aktualne,
czasem bardzo skromne mo˝liwoÊci samorzàdu. Ale jednoczeÊnie na ka˝dym polu dzia∏ania, przy ka˝dej okazji, nale˝y kszta∏towaç klimat przyjazny rodzinom; przypominaç cele, jakim Karta s∏u˝y i nag∏aÊniaç korzyÊci, jakie mo˝e przynieÊç.
Nawet ma∏e, niezamo˝ne gminy, które w pierwszym kroku proponujà w ramach Karty np.
tylko niewielkie ulgi w op∏atach za korzystanie z us∏ug 2–3 samorzàdowych jednostek
NIE MA TAKICH SAMORZÑDÓW, KTÓRE
organizacyjnych, jeÊli zadbajà o promocj´
NIE MOG¸YBY NIC ZAOFEROWAå
swoich dzia∏aƒ i b´dà budowaç atmosfer´
SWOIM MIESZKA¡COM.
sprzyjajàcà rodzinom, majà szans´ pozyWARUNKIEM SUKCESU JEST
skania partnerów programu, tak˝e spoza
WSPÓ¸PRACA.
instytucji samorzàdowych, którzy wzbogacà
ofert´ zawartà w Karcie.

6

Ustalenia, czy i w jaki sposób samorzàdowe obiekty sportowe, kulturalne czy edukacyjne
przystàpià do programu KDR, powinny byç podejmowane w porozumieniu z osobami,
które nimi bezpoÊrednio kierujà. Zmiany zasad korzystania z ich oferty – czyli ulgi lub zwolnienia z op∏at dla du˝ych rodzin – wp∏ywajà na wielkoÊç ich przychodów. Taka decyzja wymaga wst´pnego oszacowania skutków ekonomicznych udzia∏u w programie KDR dla danej instytucji.
Nie zawsze wi´c istnienie w gminie, powiecie czy województwie okreÊlonej instytucji
samorzàdowej oznacza wprost mo˝liwoÊç w∏àczenia jej oferty do Karty. Taka decyzja wymaga wywa˝onych argumentów na rzecz kosztów i korzyÊci zarówno spo∏ecznych, jak
i ekonomicznych oraz wypracowania mechanizmu zmian w zasadach ich finansowania przez
samorzàd.

Jak samorzàdy mogà zwi´kszyç mo˝liwoÊci wspierania du˝ych rodzin?
Warto zauwa˝yç, ˝e Karta Du˝ej Rodziny to rozwiàzanie, w którym doskonale sprawdza si´:
t WSPÓ¸PRACA MI¢DZY SAMORZÑDAMI
t WSPÓ¸PRACA SAMORZÑDU Z SEKTOREM PRYWATNYM.

WSPÓ¸PRACA MI¢DZY SAMORZÑDAMI jest rozwiàzaniem przewidzianym w ustawach okreÊlajàcych ich kompetencje. Ustawy te dajà mo˝liwoÊç „wykonywania zadaƒ publicznych w drodze wspó∏dzia∏ania mi´dzy jednostkami samorzàdu terytorialnego”. Mogà
one sobie „wzajemnie bàdê innym jednostkom samorzàdu terytorialnego udzielaç pomocy, w tym pomocy finansowej”.
Zanim wi´c napiszemy swój w∏asny program, warto sprawdziç, czy np. w sàsiedniej gminie (ale i w powiecie czy w województwie) nie wdro˝ono ju˝ analogicznego rozwiàzania,
albo czy nie sà tam aktualnie prowadzone przygotowania do wprowadzenia Karty. Zw∏aszcza, gdy sami mamy do zaoferowania du˝ym rodzinom raczej niewiele, mo˝e warto po∏àczyç si∏y.
Przyk∏adem wspó∏pracy mi´dzy samorzàdami tego samego szczebla mo˝e byç program Rodzina 3+, gdy jedna Karta obowiàzuje – na mocy porozumienia zawartego mi´dzy
w∏adzami samorzàdowymi – w trzech sàsiadujàcych gminach województwa podkarpackiego: Boguchwa∏a, G∏ogów Ma∏opolski i Trzebownisko.
Mo˝liwa jest te˝ – dla wzbogacenia oferty kierowanej do rodzin – wspó∏praca mi´dzy
samorzàdami ró˝nych szczebli. Dotychczas funkcjonujà w naszym kraju dwa rodzaje takiej wspó∏pracy: mi´dzy urz´dami gmin
i powiatu, na terenie którego sà one po∏o˝one (Karta Powiatowa) oraz mi´dzy
Zobacz, jak zrobili to inni: Program
urz´dami gmin i województwa (Karta WoRodzina 3+ realizowany w mieÊcie Trzejewódzka).
bownisko, uwzgl´dniajàcy zasady
wspó∏pracy z gminami-partnerami proDotychczas tylko dwa powiaty w Polsce
gramu, dost´pny jest na stronie interpodj´∏y staranie o pozyskanie partnerów
netowej http://bip.ires.pl/gfx/trzebowwspierania rodzin wielodzietnych na swonisko/files/pdf/inne/porozumienie_
im terenie przez wspó∏prac´ z samorzàdarodzina_3_plus.pdf
mi gmin: wo∏omiƒski i tarnowski. Ka˝dy
z nich jednak przyjà∏ nieco innà strategi´.
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1. Samorzàd powiatowy w Tarnowie oferuje okreÊlony pakiet beneficjów dla rodzin wielodzietnych mieszkajàcych na terenie ca∏ego powiatu, oferujàc im Kart´ Powiatowà
uprawniajàcà do szeregu ulg i zwolnieƒ od op∏at za us∏ugi instytucji, które sà jego jednostkami bud˝etowymi, oraz do preferencyjnych warunków korzystania z oferty pozyskanych do programu prywatnych firm i instytucji. Gminy z terenu powiatu tarnowskiego mogà t´ ofert´ uzupe∏niç o w∏asne
beneficja, dost´pne tylko dla mieszkaƒZobacz, jak zrobili to inni: katalog ulg
ców danej gminy w jej w∏asnych jedi zwolnieƒ Karty Du˝ej Rodziny 3+
nostkach bud˝etowych lub w instytuw powiecie tarnowskim dost´pny jest
cjach na terenie innych gmin, w których
w zak∏adce tematycznej na stronie inwykupi∏y one uprawnienia dla rodzin
ternetowej http://www.powiat.okay.pl
z w∏asnego terenu (refinansujà ich
koszty).
Nawet jeÊli oferta gminy jest bardzo skromna, to uzupe∏niona ofertà Karty Powiatowej
mo˝e byç ju˝ znacznym wsparciem dla rodzin.
Przy tak skonstruowanej Karcie cz´Êç kosztów pokrywa wi´c samorzàd powiatowy,
a cz´Êç samorzàdy gminne.
Opierajàc si´ na takim w∏aÊnie mechanizmie, przygotowano zasady dzia∏ania pierwszej
w naszym kraju Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych w województwie ∏ódzkim.
Zak∏ada ona realizowanie na terenie ca∏ego regionu uprawnieƒ dla rodzin wielodzietnych w okreÊlonych obiektach stanowiàcych jednostki bud˝etowe tego woZobacz, jak zrobili to inni: informacje
jewództwa. Gminy, które majà w∏asne
nt. Wojewódzkiej Karty Du˝ej Rodziny
Karty, oferujà dodatkowo swoim mieszdost´pne
sà w zak∏adce tematycznej na
kaƒcom uprawnienia we w∏asnych instronie internetowej
stytucjach. Tym samym w woj. ∏ódzkim
http://www.rcpslodz.pl
dzia∏ania gmin zosta∏y wzbogacone
ofertà Karty Wojewódzkiej.
2. Samorzàd powiatu wo∏omiƒskiego opracowa∏ Program Powiatowej Karty Du˝ej Rodziny
Takrodzina.pl. Wspó∏prac´ z samorzàdami lokalnymi na swoim terenie opar∏ on na
udzieleniu – zgodnie z ustawà o samorzàdzie powiatowym – pomocy finansowej dla
gmin i miast na dofinansowanie zadaƒ realizowanych w zakresie polityki prorodzinnej,
które wynikajà z realizacji wymienionego programu. Wraz z zadaniami, starostwo powiatowe przekazuje gminom stosowne Êrodki finansujàce zaanga˝owanie w programie
gminnych jednostek bud˝etowych. Posiadacze Powiatowej Karty Rodziny mogà korzystaç z ulg i zni˝ek oferowanych im przez w∏asnà gmin´ oraz z niektórych ulg i zni˝ek oferowanych przez inne gminy z terenu powiatu, które przystàpi∏y do programu.
Ten rodzaj wspó∏pracy samorzàdowej
Zobacz, jak zrobili to inni: informacje
w wi´kszym zakresie obcià˝a finansont. Programu Polityki Prorodzinnej
wo samorzàd powiatowy. Mechanizm
w powiecie wo∏omiƒskim dost´pne sà
„zlecania i dotowania” zadaƒ w∏asnych
na stronie internetowej
wydaje si´ jednak szczególnie uzasadhttp://www.takrodzina.pl/
niony przy znacznie ograniczonych za-
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sobach finansowych samorzàdów gminnych. Nawet ubogie gminy mogà realizowaç
Kart´ na swoim terenie.

PARTNERZY PROGRAMU Z SEKTORA PRYWATNEGO
Karta Du˝ej Rodziny mo˝e staç si´ jeszcze bardziej atrakcyjnym dla rodzin rozwiàzaniem,
jeÊli oprócz wspó∏pracy z samorzàdami zach´cimy do uczestnictwa w programie partnerów z sektora prywatnego. Na tym etapie widzimy rezultaty wczeÊniejszych dzia∏aƒ samorzàdu na rzecz budowania klimatu przyjaznego rodzinie. JeÊli je prowadziliÊmy, jeÊli
podkreÊlaliÊmy wartoÊç i rol´ rodziny, a zw∏aszcza rodziny du˝ej, wielodzietnej, tym ∏atwiej
teraz b´dzie prowadziç rozmowy z potencjalnymi partnerami programu. Karta b´dzie bowiem postrzegana jako kontynuacja stabilnej, przemyÊlanej, konsekwentnie realizowanej
przez samorzàd polityki rodzinnej, a nie jako dzia∏anie doraêne czy jako panujàca wÊród samorzàdów „moda”, obliczona na szybki efekt medialny.
Starania o przy∏àczenie do Karty oferty podmiotów komercyjnych warto podjàç ju˝ na
etapie przygotowywania za∏o˝eƒ programu, przed jego sformalizowaniem w postaci gotowych dokumentów (programu, uchwa∏y i uzupe∏niajàcych jà zarzàdzeƒ). PowinniÊmy je
prowadziç równolegle z ca∏ym cyklem podejmowanych dzia∏aƒ organizujàcych wdro˝enie
KDR i nie zaprzestawaç w chwili wprowadzenia Karty w ˝ycie. Program powinien byç ca∏y czas otwarty dla potencjalnych partnerów, którzy na ka˝dym etapie mogà zg∏osiç si´
i podpisaç porozumienie o przystàpieniu do programu.
Niektóre gminy pozyska∏y dla swoich dzia∏aƒ nawet kilkadziesiàt podmiotów prywatnych, które uzupe∏niajà zarówno zakres wsparcia, jak i dodajà takie jego formy, jakich instytucje samorzàdowe nie sà w stanie – z uwagi na zakres ustawowo przypisanych im zadaƒ – zaoferowaç rodzinom.
Ich oferta mo˝e byç bardzo urozmaicona, ale cz´sto te˝ jest bli˝sza codziennym potrzebom rodzin wielodzietnych ni˝ to, co mo˝emy zaproponowaç im w sektorze pozarzàdowym. Czasem bowiem bardziej oczekiwanym rozwiàzaniem mo˝e okazaç si´ zni˝ka w lokalnym sklepie na zakup artyku∏ów spo˝ywczych czy papierniczych (bo te wydatki to sta∏e,
realne obcià˝enie w ich bud˝ecie) ni˝ zni˝ka na bilety na samorzàdowy basen, gdy˝ wydatki na te bilety w niektórych rodzinach pojawiajà si´ sporadycznie, a w cz´Êci du˝ych rodzin
w ogóle nie wyst´pujà. Nie znaczy to jednak absolutnie, ˝e u∏atwienie – przez preferencje
w odp∏atnoÊci za bilety – wst´pu na basen jest nietrafionà formà wsparcia. W programie
Karty istotna jest bowiem tak˝e zasada wyrównywania szans. Wa˝ne jest, aby du˝e rodziny
mia∏y szans´ samodzielnego dokonywania wyboru o korzystaniu z tego – przyk∏adowego
– obiektu. Karta zwi´kszy mo˝liwoÊç decydowania o tym czy chcà, czy te˝ nie chcà z oferty korzystaç (czyli szans´ wyboru, o którym decydujà potrzeby), a nie o tym czy je staç na
taki wydatek, czy te˝ nie staç (wyboru ze wzgl´du na mo˝liwoÊci finansowe, zwykle istotnie ograniczone)
Wydaje si´, ˝e warto te˝ przed zaakceptowaniem udzia∏u partnera w programie dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej na jego temat. Nieuczciwa firma, majàca z∏à opini´ w Êrodowisku,
mo˝e spowodowaç w naszych dzia∏aniach wi´cej strat ni˝ korzyÊci.
Generalnie jednak powinniÊmy na partnerów Karty patrzeç pozytywnie: pod kàtem ich
zaanga˝owania w program. Spróbujmy te˝ doceniç najlepszych. Mo˝e warto wi´c okresowo oceniaç (np. przez badanie opinii wÊród rodzin-u˝ytkowników Karty) rezultaty ich
udzia∏u w programie, jakoÊç Êwiadczonych us∏ug, postaw´ itd. A mo˝e warto te˝, aby ko-
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lejnym krokiem w tym partnerstwie by∏o nagradzanie – choçby symboliczne – najlepszych
partnerów Karty (np. przez nadanie im prawa do nazwy „Firma przyjazna rodzinie”)?
Tak wi´c potencja∏, jaki samorzàd mo˝e wykorzystaç, aby realizowaç za∏o˝enia Karty Du˝ej
Rodziny, nie zawsze musi byç oparty wy∏àcznie na w∏asnych, lokalnych zasobach. Przy dobrze
zorganizowanej wspó∏pracy, zarówno z innymi samorzàdami, jak i z podmiotami prywatnymi,
mo˝liwe jest znaczne zwi´kszenie zasobów, które mo˝na b´dzie zaoferowaç rodzinom.

KROK TRZECI:
ILE JEST RODZIN, KTÓRYM CHCEMY POMÓC
I JAK POZNAå ICH POTRZEBY?
Karta Du˝ej Rodziny (bez wzgl´du na dok∏adnà nazw´, jakiej samorzàdy u˝ywajà, aby nazwaç to rozwiàzanie) to, z za∏o˝enia, instrument lokalnej polityki rodzinnej skierowany do
rodzin z dzieçmi na utrzymaniu; w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków – do rodzin wielodzietnych. Zanim wi´c podejmiemy prace zwiàzane z przygotowaniem Karty, opracowaniem programu dzia∏ania i jego zasad, powinniÊmy wiedzieç, jak liczna jest to zbiorowoÊç
w naszej gminie, naszym powiecie czy województwie.
Informacja o liczbie i wielkoÊci rodzin potencjalnie uprawnionych do uzyskania
Karty i o warunkach ich ˝ycia jest niezb´dnà informacjà wyjÊciowà do przygotowania
programu, okreÊlenia jego celu i zasad oraz do w∏aÊciwego oszacowania kierunków
wsparcia i mo˝liwoÊci dzia∏ania samorzàdu.
Dost´pne sà ju˝ dane G∏ównego Urz´du Statystycznego o liczbie rodzin, zebrane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Wynika z nich, ˝e w Polsce jest obecnie prawie 5,5 mln rodzin z dzieçmi w wieku 0–24 pozostajàcymi na utrzymaniu, w tym ponad
626 tys. z co najmniej z 3 dzieci. Z danych spisowych mo˝na uzyskaç informacj´ ile i jakiego typu rodzin zamieszkuje na danym obszarze administracyjnym.
Mówiàc o rodzinie, samorzàdy najcz´Êciej kierujà si´ definicjà rodziny zapisanà w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
z póên. zm.), powiàzanà z definicjà rodziny zamieszczonà w art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z póên. zm.). W Êwietle tych poj´ç, rozwiàzania
zawarte w karcie du˝ej rodziny kierowane sà zarówno do rodziców, jak i do faktycznych opiekunów dzieci, oraz pozostajàcych na ich utrzymaniu dzieci, je˝eli osoby te wspólnie zamieszkujà
i gospodarujà. Ustawa o Êwiadczeniach rodzinnych zawiera tak˝e definicj´ dziecka, zgodnie
z którà dziecko oznacza zarówno dziecko w∏asne, dziecko ma∏˝onka, dziecko przysposobione
oraz dziecko, w sprawie którego toczy si´ post´powanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujàce si´ pod opiekà prawnà. Ponadto definiuje poj´cie rodziny wielodzietnej, wskazujàc, i˝ jest to
rodzina wychowujàca co najmniej troje dzieci.
Powy˝sze kryteria to jednak tylko generalne ramy. Ostateczna decyzja o tym, jakie rodziny uzyskajà prawo do Êwiadczeƒ zagwarantowanych w Karcie zale˝y od samorzàdu. Nale˝y jednak np.
jednoznacznie okreÊliç, czy bierzemy pod uwag´ tak˝e wielodzietne rodziny niepe∏ne, czyli
matki i ojców samotnie wychowujàcych dzieci? Czy zamierzamy objàç Kartà tak˝e wielodzietne
rodziny zast´pcze (tylko spokrewnione, czy tak˝e niespokrewnione)? Czy chcemy skierowaç ulgi
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i preferencje wynikajàce z KDR równie˝ do osób prowadzàcych rodzinne domy dziecka i do ich
podopiecznych? Czy mo˝e z uprawnieƒ wynikajàcych z KDR korzystaç b´dà te˝ rodziny z mniejszà ni˝ troje liczbà dzieci, a mo˝e i rodziny z dzieckiem lub z dzieçmi niepe∏nosprawnymi?
Wed∏ug ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, rodzina wielodzietna to rodzina z co najmniej
3 dzieci, co oznacza, ˝e mo˝e ich mieç na utrzymaniu pi´cioro, oÊmioro czy wi´cej. Wa˝ne,
abyÊmy wiedzieli, jaka jest w gminie, powiecie czy województwie struktura du˝ych roZobacz, jak zrobili to inni: informacje
dzin wg liczby dzieci na utrzymaniu (ile jest
nt. realizowanej w Grodzisku Mazorodzin z 3 dzieci, ile z 4, ile z 5 dzieci itd.).
wieckim Karty Du˝ej Rodziny 3+ i Karty
Istotna dla mo˝liwoÊci dzia∏ania samorzàdu,
Du˝ej Rodziny 4+, zawierajàce uprawdla zakresu wsparcia, jakiego b´dziemy
nienia
rodzin zró˝nicowane w zale˝noudzielaç rodzinom, jest bowiem tak˝e inforÊci od liczby dzieci, dost´pne sà
macja ile jest dzieci w tych rodzinach.
na stronie internetowej
Tu rozwiàzaniem wartym uwagi jest
http://www.grodzisk.pl/karta-duzejró˝nicowanie uprawnieƒ wynikajàcych
-rodziny.html
z KDR dla rodzin o ró˝nej liczbie dzieci.
Samorzàdy, które stosujà takie progresywne podejÊcie, proponujà np. inny zakres
wsparcia lub wysokoÊç ulg dla rodzin
Zobacz, jak zrobili to inni: informacje
z 3 dzieci i inny dla rodzin z 4 dzieci.
nt. programu Szczecin Przyjazny RodziSà te˝ samorzàdy, które oferujà Karty
nie, zak∏adajàcego m.in. wsparcie dla
ju˝ dla rodzin z 2 dzieci, uprawniajàc je
rodzin z 2 i wi´cej dzieci, dost´pne sà
jednak do nieco w´˝szego zakresu uprawna stronie internetowej
nieƒ ni˝ otrzymujà rodziny wielodzietne.
http://przyjaznyrodzinie.szczecin.pl
Sà te˝ takie, które przyznajà Kart´ dopiero dla rodzin z 4 dzieci, ale poprzez inne, szeroko adresowane dzia∏ania, starajà
si´ wspieraç tak˝e rodziny mniej liczne.
Zobacz, jak zrobili to inni: informacje
Zró˝nicowanie uprawnieƒ pozwala na
o Krakowskiej Karcie Rodzinnej 4+
bardziej efektywne gospodarowanie zw∏aszi polityce rodzinnej w Krakowie dost´pcza skromnym bud˝etem samorzàdu (najne sà na stronie internetowej
wi´kszà grupà rodzin wielodzietnych sà rohttp://kkr.krakow.pl
dziny z trojgiem dzieci, wi´c wydatki na t´
grup´ rodzin sà zwykle najwi´ksze). Przede
wszystkim jednak, kiedy wa˝ne jest dla nas wyrównywanie szans i integracja wszystkich rodzin
wielodzietnych, powinniÊmy w wi´kszym zakresie wspieraç tych, którzy ponoszà wy˝sze koszty
utrzymania dzieci.
Kryterium przydatnym w doprecyzowaniu liczby osób uprawnionych do KDR jest okreÊlenie wieku dzieci, którym przyznawane sà uprawnienia. Tak˝e i w tym przypadku decyzja nale˝y do samorzàdu. Mo˝na kierowaç si´ kryterium pe∏noletnioÊci (18 lat), kryterium
ukoƒczenia nauki w szkole (24 lata) lub ukoƒczenia studiów (26 lat). Te dwie granice wieku przewiduje np. ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 poz. 1138). Z kolei
w ustawie o Êwiadczeniach rodzinnych mamy inne granice wieku, np. w przypadku dzieci
niepe∏nosprawnych mówi si´ o dziecku w wieku do ukoƒczenia 16 roku ˝ycia, legitymujà-
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cym si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci, a w definicji rodziny – o dzieciach na utrzymaniu do 25 roku ˝ycia.
Nale˝y te˝ wyraênie okreÊliç, które uprawnienia przys∏ugiwaç b´dà tylko dzieciom,
a które – co wydaje si´ optymalnym rozwiàzaniem – tak˝e rodzicom i jak d∏ugo b´dà oni
mogli z nich korzystaç: czy tylko do osiàgni´cia przez dziecko/dzieci okreÊlonego wieku, czy
te˝ rodzice i opiekunowie zachowajà swoje uprawnienia, mimo ˝e dzieci ju˝ si´ nie uczà,
czy te˝ usamodzielni∏y si´ i rodzina straci∏a z tego powodu status rodziny wielodzietnej.
Warto te˝ zdecydowaç czy uprawnienia (ewentualnie – które uprawnienia) b´dà przys∏ugiwaç wy∏àcznie wtedy, gdy ca∏a rodzina z nich korzysta, czy te˝ Karta b´dzie uprawniaç ka˝dego z cz∏onków rodziny dysponujàcej nià do indywidualnego korzystania z ulg
i preferencji.
Sà to ustalenia niezb´dne do okreÊlenia liczby potencjalnych beneficjentów Karty, a to
z kolei jest m.in. zasadniczym warunkiem trafnej oceny kosztów jej realizacji i udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie: na ile nas (samorzàd) staç?
Z informacji nt. programów KDR ju˝ realizowanych przez samorzàdy wynika, ˝e najcz´Êciej obejmujà one w poszczególnych gminach i powiatach oko∏o 50%–70% wszystkich
osób uprawnionych. Nale˝y jednak oczekiwaç – wraz z up∏ywem czasu i coraz bardziej dost´pnà informacjà o Kartach dla du˝ych rodzin – wzrostu zainteresowania programem i rosnàcej liczby deklaracji ze strony ch´tnych do wspó∏pracy partnerów.

KROK CZWARTY:
KOMU, CO I KIEDY PRZYS¸UGUJE?
JAK ZDEFINIOWAå OFERT¢ DLA RODZIN?
Kiedy dysponujemy ju˝ informacjà o liczbie rodzin i liczbie osób/dzieci, którym przys∏ugiwaç b´dzie Karta (okreÊliliÊmy popyt) oraz informacjà o potencjale samorzàdu, jaki mo˝e
byç wykorzystany w realizacji programu KDR (poda˝), mo˝emy podjàç próby po∏àczenia
tych elementów.
Aby nasze dzia∏ania by∏y efektywne, aby trafi∏y w rzeczywiste potrzeby rodzin, konieczna jest jednak jeszcze informacja o ich oczekiwaniach, preferencjach, propozycjach rozwiàzaƒ. Dlatego bardzo cennym elementem w procesie przygotowania do wdro˝enia KDR
jest wczeÊniejsze rozpoznanie sytuacji w tym zakresie.
Aby pozyskaç te informacje, warto na pewno omówiç proponowane rozwiàzania z pracownikami ró˝nych komórek organizacyjnych samorzàdu (osobami na co dzieƒ zajmujàcymi si´ edukacjà, kulturà, sportem, pomocà spo∏ecznà, zdrowiem itp.). Ich doÊwiadczenie
z pracy w lokalnym Êrodowisku i bezpoÊredniego kontaktu z rodzinami to szansa na trafniejsze zdefiniowanie rozwiàzaƒ oferowanych w Karcie.
Mo˝na te˝ wykorzystaç wyniki wczeÊniej prowadzonych w skali lokalnej badaƒ dotyczàcych potrzeb rodzin (jeÊli takie prowadzono) i mo˝na te˝ w∏aÊnie teraz przeprowadziç takie rozpoznanie. Mo˝na równie˝ zorganizowaç odr´bnà debat´ o potrzebach rodzin i ich
preferencjach, z udzia∏em zainteresowanych stron.
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Warto te˝ wykorzystaç informacje i pomys∏y, które mogà przekazaç nam lokalne organizacje spo∏eczne, reprezentujàce interesy ró˝nych grup rodzin, ró˝nych Êrodowisk i b´dàce ich
rzecznikami.
Lepsze adresowanie planowanych rozwiàzaƒ na rzecz rodziny mo˝liwe jest dzi´ki wykorzystaniu konsultacji spo∏ecznych projektu programu. Poddanie go spo∏ecznej dyskusji mo˝e u∏atwiç nam sprecyzowanie za∏o˝eƒ programu i ostateczne okreÊlenie co (jakie uprawnienia), kiedy i komu (jak zdefiniowanej grupie rodzin czy dzieci) chcemy zaoferowaç.
Ulgi i uprawnienia przys∏ugujàce rodzinom w instytucjach samorzàdowych powinny
wczeÊniej, przed konsultacjami, zostaç okreÊlone w drodze porozumienia z kierownictwem
tych jednostek. Do zdefiniowania nowych, preferencyjnych zasad korzystania z ich us∏ug,
niezb´dne jest bowiem oszacowanie dotychczasowego stopnia wykorzystania obiektu. Nast´pny krok to sprecyzowanie – w∏aÊnie w drodze ustaleƒ z kierownictwem – zasad udzia∏u danej instytucji w programie KDR: np. okreÊlenie jakie preferencje/jak du˝e ulgi b´dà
przys∏ugiwaç, komu b´dà przyznawane (jak wy˝ej zaznaczono, nie wszystkie uprawnienia
muszà przys∏ugiwaç wszystkim posiadaczom Karty), kiedy mo˝na b´dzie z nich korzystaç
(mogà to byç np. tylko wybrane dni lub godziny albo te˝ tylko wybrany rodzaj us∏ug). Na
tej podstawie powinna zostaç oszacowana spodziewana zmiana popytu na ofert´ danej instytucji i idàce za tym zmiany finansowe. PodkreÊliç nale˝y, ˝e wprowadzenie preferencyjnych, bo opartych na ulgach i zni˝kach, warunków korzystania z us∏ug instytucji samorzàdowych nie musi przynieÊç samorzàdowi zmniejszenia wp∏ywów z op∏at. W sytuacji, gdy
umo˝liwimy rodzinom ograniczenie wydatków na te us∏ugi (szczególnie, gdy sà one adresowane do dzieci) mo˝emy spodziewaç si´ wzrostu liczby korzystajàcych i zwi´kszonego,
ekonomicznego wykorzystania oferty danej instytucji. W ostatecznym rachunku ni˝sze ceny biletów mogà zostaç zrekompensowane przez wzrost liczby korzystajàcych.
W przypadku instytucji prywatnych deklarujàcych ch´ç przystàpienia do programu KDR,
zwykle to ich przedstawiciele lub w∏aÊciciele przedstawià propozycj´ uprawnieƒ, jakie chcà
przyznaç rodzinom. Warto jednak podjàç trud negocjowania tej oferty, szczególnie gdy wydaje si´ nam ona zbyt skromna, a w przypadkach, gdy mo˝e sprawiaç wra˝enie wr´cz symboliczne, powinniÊmy rozwa˝yç rezygnacj´ ze wspó∏pracy. Po pierwsze, mo˝e to byç postrzegane jako naruszenie godnoÊci rodzin korzystajàcych z Karty, a po drugie, dla ˝adnej
ze stron takie oferty nie sà istotne czy op∏acalne. Nie jest przecie˝ tak, ˝e to tylko rodziny
zyskujà na rozwiàzaniach Karty. Im bardziej atrakcyjna jest oferta, tym wi´ksze sà szanse,
˝e tak˝e druga strona odniesie widoczne korzyÊci. Podobnie jak w instytucjach samorzàdowych zadzia∏a bowiem efekt skali: zmniejszone na skutek ulg zyski mo˝na b´dzie zrekompensowaç zwi´kszonà liczbà klientów korzystajàcych z oferty.
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KROK PIÑTY:
NA ILE NAS STAå?
OCENA FINANSOWYCH MO˚LIWOÂCI
REALIZACJI KARTY
Kiedy oszacujemy ju˝ potencja∏, jaki samorzàd mo˝e zaanga˝owaç w realizacj´ Karty i wiemy jak du˝a liczba osób b´dzie potencjalnie z Karty korzystaç, mamy informacje niezb´dne do przygotowania bud˝etu przedsi´wzi´cia.
Taki bud˝et obejmuje zarówno dzia∏ania zwiàzane z finansowaniem benefitów przyznanych posiadaczom Karty, jak i wydatki na obs∏ug´ programu. Precyzuje on zarówno wielkoÊç oraz êród∏o/êród∏a finansowania karty i jest niezb´dnym elementem w uzasadnieniu
zaproponowanych w programie rozwiàzaƒ.

Z jakich Êrodków mo˝na sfinansowaç samorzàdowà KDR?
Podstawowym êród∏em finansowania samorzàdowej KDR jest bud˝et samorzàdu. Zdecydowana wi´kszoÊç gmin, które ju˝ wdro˝y∏y to rozwiàzanie, finansuje je z w∏asnych dochodów, przeznaczonych na specjalnie w tym celu przygotowany program wspierania rodzin
wielodzietnych (czasem tak˝e innych typów rodzin).
Tylko nieliczne samorzàdy jako wy∏àczne êród∏o finansowania Karty wskazujà Êrodki pozyskane z funduszy unijnych. Takie podejÊcie od razu okreÊla Kart´ jako dzia∏anie doraêne, funkcjonujàce tylko w okresie dost´pnoÊci tych pieni´dzy.
Ârodki na finansowanie KDR mogà te˝ pochodziç – jak ju˝ wspomniano – z dotacji celowej od instytucji zlecajàcej okreÊlone zadanie publiczne (Karty Powiatowe, ale tak mogà
funkcjonowaç te˝ Karty Wojewódzkie). Z dotacji mo˝na finansowaç zadania w ca∏oÊci lub
jedynie je dofinansowaç. Jest to przedmiotem porozumienia zawartego mi´dzy wspó∏pracujàcymi samorzàdami.
W przypadku uprawnieƒ gwarantowanych rodzinom w jednostkach bud˝etowych samorzàdów, ich koszt mo˝na albo wkalkulowaç w aktualnà wielkoÊç ich bud˝etów (nie zmieniajàc wielkoÊci ich finansowania przez samorzàd), albo te˝ przeznaczyç na ten cel dodatkowà
pul´ Êrodków z samorzàdu (dotacj´ na pokrycie kosztów przedsi´wzi´cia). Wi´kszoÊci samorzàdów udaje si´ w podleg∏ych im instytucjach realizowaç uprawnienia wynikajàce z Karty
bez zwi´kszania ich finansowania (dzi´ki zmianom w strukturze ich bud˝etu, ale te˝ dzi´ki
zwi´kszeniu popytu).
Uprawnienia dla posiadaczy Kart, oferowane przez partnerów programu z sektora prywatnego, finansowane sà w ca∏oÊci przez te podmioty i nie stanowià kosztu programu dla
bud˝etu samorzàdu.
Koszty obs∏ugi programu KDR wià˝à si´ z koniecznoÊcià przygotowania kart z naniesionymi odpowiednimi informacjami i wszystkimi elementami zaplanowanymi w ich projekcie.
Tu te˝ mieszczà si´ koszty zwiàzane ze zorganizowaniem procesu wydawania kart beneficjentom. W bud˝ecie nale˝y wi´c uwzgl´dniç:
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• koszt zakupu wyposa˝enia
(urzàdzeƒ, materiałów,
oprogramowania itp.)
niezb´dnego do
przygotowania karty

albo
(alternatywnie,
po rozwa˝eniu
kosztów i korzyÊci)

• koszt zatrudnienia osoby/
osób do obsługi programu
(przyjmowanie wniosków,
ich weryfikacja, informacja
dla rodzin, wydawanie Karty,
rozliczenia programu,
współpraca z partnerami
programu itp.)
• koszty lokalu
przeznaczonego
na obsług´ karty

albo
(alternatywnie,
po rozwa˝eniu
kosztów i korzyÊci)

• koszty promocji Karty
(opracowanie informacji
o projekcie w formie
drukowanej i na stronie
internetowej, jej aktualizacja;
współpraca z mediami;
obsługa graficzna projektu itp.)

• koszt zlecenia
wydrukowania Kart
wyspecjalizowanemu
podmiotowi

• koszt zlecenia
obsługi projektu
instytucji zewn´trznej,
np. lokalnej organizacji
pozarzàdowej
reprezentujàcej
Êrodowisko rodzin
wielodzietnych

Mo˝liwe sà ró˝ne warianty finansowania obs∏ugi programu KDR. Nie wszystkie zadania samorzàd realizujàcy program musi bowiem wykonywaç bezpoÊrednio sam. Niektóre mo˝na
zleciç jako zadanie publiczne czy to innym samorzàdom, czy podmiotom niepublicznym.
JeÊli doboru zleceniobiorcy dokonamy np.
w drodze konkursu, to mamy zwi´kszone
DZIA¸ANIA ZINTEGROWANE,
szanse optymalnego okreÊlenia niezb´dREALIZOWANE WE WSPÓ¸PRACY, SÑ
nych kosztów.
SZANSÑ NA OSZCZ¢DNY, ALE
Programy realizowane przez wielu wspó∏RACJONALNY BUD˚ET PROGRAMU KDR.
pracujàcych partnerów mogà byç nie tylko
„bogatsze” pod wzgl´dem oferty, ale i taƒsze ni˝ programy pojedynczych samorzàdów. Niektóre koszty mo˝na rozpisaç na wszystkich
uczestników programu. I tak np. przy programie, który starostwo lub urzàd marsza∏kowski b´dzie realizowaç wspólnie z gminà, mo˝emy wykorzystaç jeden blankiet karty do naniesienia danych obydwu wspó∏dzia∏ajàcych samorzàdów, np. awers do nadrukowania wzoru karty powiatowej lub wojewódzkiej, a rewers – karty gminnej. Koszty zwiàzane z przygotowaniem
i z obs∏ugà programu samorzàdy mogà podzieliç – na podstawie porozumienia – mi´dzy siebie.
Wed∏ug tej zasady wspó∏finansowaç mo˝na te˝ koszty pozosta∏e.
JeÊli oszacowany bud˝et programu okazuje si´ zbyt wysoki, nawet przy finansowaniu przez
wspó∏uczestniczàce w projekcie samorzàdy, warto zastanowiç si´ nad mo˝liwoÊcià ograniczenia
wydatków poprzez zastosowanie ulg progresywnych, uwzgl´dniajàcych liczb´ dzieci w rodzinie.
Nie jest jednak dobrym rozwiàzaniem zmiana zasad udzielania ulg ju˝ po wprowadzeniu Karty.

15

KROK SZÓSTY:
JAK WPROWADZIå KART¢ DU˚EJ RODZINY?
KOLEJNE DZIA¸ANIA I USYTUOWANIE ICH
W RAMACH PRAWNYCH
Opisane powy˝ej kroki w kierunku uchwalenia Karty Du˝ej Rodziny s∏u˝à przede wszystkim
zgromadzeniu niezb´dnych informacji i sformu∏owaniu za∏o˝eƒ takiej uchwa∏y.
Pierwszym etapem prac nad wprowadzeniem samorzàdowej Karty Du˝ej Rodziny jest przygotowanie za∏o˝eƒ jej wprowadzenia, czyli pierwszej wersji programu. Inicjatywa przygotowania samorzàdowego programu KDR mo˝e wyjÊç zarówno z wewnàtrz samorzàdu (np. od kierownictwa urz´du samorzàdowego: od prezydenta, starosty, wójta, od marsza∏ka województwa,
od grupy radnych), jak i spoza jego struktury (np. od pos∏ów czy organizacji pozarzàdowej). Projekt programu powinien zawieraç konkretne cele, kryteria uprawniajàce do uzyskania karty (tj. zakres podmiotowy), formy i wysokoÊç udzielanego wsparcia (zakres przedmiotowy), opisywaç
g∏ówne zasady organizacyjne, czyli wskazywaç realizatorów projektu, administratora/koordynatora projektu, osoby lub komórki organizacyjne odpowiedzialne za jego realizacj´, generalne zasady/êród∏a finansowania proponowanych rozwiàzaƒ oraz spodziewane rezultaty. Warto materia∏ ten przygotowaç dok∏adnie, doÊç szczegó∏owo – tak, aby zapisy by∏y jednoznaczne i nie
rodzi∏y wàtpliwoÊci interpretacyjnych.
Etap drugi wdra˝ania Karty to ocena projektu programu KDR. Projekt uchwa∏y o przyj´ciu do realizacji programu wspierania rodzin przez KDR powinien zostaç poddany mo˝liwie szerokim konsultacjom z mieszkaƒcami oraz ocenie wewnàtrz urz´du samorzàdowego
(zwykle odbywa si´ to w strukturach odpowiedzialnych za sprawy spo∏eczne, finansowe
i prawne).
Po naniesieniu zmian wynikajàcych z procesu konsultacji projektu programu na pierwotny
projekt dokumentu, przygotowujemy w∏aÊciwà wersj´ Programu KDR, zawierajàcà zapisy
zaakceptowane na poprzednim etapie prac nad Kartà. Uzupe∏niamy go o bud˝et i uzasadnienie oraz o harmonogram prac wdro˝eniowych (pami´tajmy o czasie niezb´dnym na przeprowadzenie procedury zamówieƒ publicznych, jeÊli cz´Êç prac „technicznych” o wartoÊci powy˝ej
progu zobowiàzujàcego do tej procedury zlecimy firmom zewn´trznym. Przy takich zleceniach
pami´tajmy te˝ o zapewnieniu ochrony danych osobowych, którymi dysponujemy.
Tak przygotowany Program KDR jest punktem wyjÊcia do opracowania uchwa∏y o jego
realizacji przez samorzàd/samorzàdy.
Uchwa∏a rady gminy/powiatu lub zarzàdu województwa o realizacji na terenie samorzàdu programu KDR podejmowana jest przez te struktury samorzàdu jako kolejny
etap prac, w trybie przewidzianym w ustawach kompetencyjnych.
Tak˝e w przypadku, gdy samorzàd przyst´puje do wspó∏realizacji programu z innymi samorzàdami, rada gminy/powiatu lub zarzàd województwa podejmuje stosownà uchwa∏´ zatwierdzajàcà warunki wspó∏dzia∏ania, akceptujàc w ten sposób zasady wspó∏pracy, w tym zasady
wspó∏pracy finansowej. Dobrze, jeÊli tak nakreÊlona wspó∏praca ∏àczy si´ ze wzajemnym honorowaniem uprawnieƒ przys∏ugujàcych posiadaczom Karty na terenie wspó∏dzia∏ajàcych samorzàdów. W takim przypadku – po podpisaniu porozumienia precyzujàcego zasady wspó∏pracy – nasz
samorzàd mo˝e dla swoich rodzin wielodzietnych „wykupiç” np. uprawnienia do korzystania
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z okreÊlonych jednostek organizacyjnych nale˝àcych do innego partnera (ustalamy w porozumieniu, ˝e b´dziemy np. refundowaç koszty korzystania przez swoich mieszkaƒców z obiektów nale˝àcych do innego samorzàdu. To samo dotyczy wspó∏pracy gmin, powiatów i województw).
Uprawnienia samorzàdu gminnego do przygotowania takiej uchwa∏y okreÊlone sà przede
wszystkim w art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z póên. zm.). Samorzàd powiatowy i wojewódzki odpowiednià delegacj´ znajdà
w analogicznych ustawach okreÊlajàcych ich zadania i kompetencje. Uzasadnienie do uchwalenia ustawy o realizacji samorzàdowego programu dzia∏aƒ na rzecz rodzin mo˝na znaleêç tak˝e
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póên. zm.)
TreÊç uchwa∏y powinna byç zwi´z∏a i klarowna. Natomiast szczegó∏owe ustalenia powinny byç zapisane w za∏àcznikach do uchwa∏y, w tym w regulaminie realizacji programu KDR.

W uchwale niezb´dne jest:
q wskazanie przepisów wy˝szego rz´du (odpowiedniej ustawy) dajàcych samorzàdowi

q

q
q
q
q
q
q
q
q

okreÊlonego szczebla prawo do podj´cia dzia∏aƒ z obszaru lokalnej polityki prorodzinnej, wspierajàcych du˝e rodziny,
OPCJONALNIE: wskazanie na przepisy prawa lokalnego, z których wynika podj´cie
przez samorzàd problemu wspierania rodzin wielodzietnych (np. powo∏anie na konkretny program czy lokalnà strategi´),
wskazanie samorzàdu lub samorzàdów realizujàcych program,
w przypadku porozumienia mi´dzy samorzàdami – wskazanie ∏àczàcych je relacji (np.
czy jest to partnerstwo, czy zlecenie),
okreÊlenie celu (celów), jaki b´dzie realizowany dzi´ki wprowadzeniu samorzàdowej
Karty Du˝ych Rodzin,
wskazanie beneficjentów programu,
wskazanie dokumentów wykonawczych do uchwa∏y, precyzujàcych warunki i zasady
realizacji uchwa∏y,
wskazanie realizatora programu (osoby, np. starosty danego powiatu lub jednostki samorzàdu, np. ROPS-u, odpowiedzialnej za realizacj´ i koordynacj´ programu KDR),
okreÊlenie êróde∏ finansowania programu,
okreÊlenie terminu wejÊcia uchwa∏y w ˝ycie.

Powy˝szy zakres informacji to minimum, jakie nale˝y zawrzeç w uchwale. Niezb´dne jest
natomiast przygotowanie uzasadnienia dla wprowadzenia programu KDR, w tym informacji o przes∏ankach wprowadzenia programu, o spodziewanych rezultatach, ale i o niezb´dnych kosztach przedsi´wzi´ciach.
W zarzàdzeniach, stanowiàcych za∏àczniki do uchwa∏y, powinny znaleêç si´:
q kryteria kwalifikowania rodzin uprawnionych do wystàpienia z wnioskiem o przyznanie karty (typy rodzin, wiek dzieci, inne warunki przyznania karty),
q formy przys∏ugujàcego wsparcia (wystarczy ogólne sformu∏owanie okreÊlajàce rodzaj
i obszar korzystania z benefitów),
q graficzny wzór karty lub kart (awers i rewers),
q wzory dokumentów zwiàzanych z przyznaniem karty (np. wniosku o wydanie karty,
formularza potwierdzajàcego spe∏nianie kryteriów przyznania karty, identyfikatora
udzia∏u w programie KDR dla partnerów komercyjnych),
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q regulamin opisujàcy zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Karty oraz zasa-

dy przyst´powania do programu na zasadzie partnerstwa,
q wzór porozumienia z partnerami projektu.
W przypadku programu KDR opartego na dotowaniu samorzàdów ni˝szego szczebla,
oprócz wy˝ej opisanej procedury, koniecznym za∏àcznikiem do uchwa∏y jest porozumienie
o wspó∏pracy, podpisanie mi´dzy samorzàdami. Jak ju˝ wspomniano, podpisanie takiego porozumienia musi byç poprzedzone przyj´ciem przez samorzàd stosownej uchwa∏y
o przystàpieniu do realizacji Karty na swoim terenie. W porozumieniu okreÊlamy szczegó∏owo cel, formy i zasady wspó∏pracy, zakres praw i obowiàzków ka˝dego z samorzàdów.
Z uwagi na du˝e prawdopodobieƒstwo zmian, wykaz partnerów projektu z sektora prywatnego czy pozarzàdowego i oferowanych przez nich rodzinom uprawnieƒ korzystniej
jest zawrzeç np. na stronie internetowej projektu i na bie˝àco aktualizowaç.
Po podpisaniu uchwa∏y i przygotowaniu stosownych, wynikajàcych z jej treÊci zarzàdzeƒ, przyst´pujemy do realizacji programu.

KROK SIÓDMY:
REALIZACJA PROGRAMU
Jak zaznaczono wy˝ej, wdra˝anie Programu i jego koordynowanie mo˝e zostaç powierzone wytypowanej, wskazanej w uchwale, komórce organizacyjnej samorzàdu.
Najcz´Êciej program lokowany jest w oÊrodkach zwiàzanych z pomocà spo∏ecznà. Nie
jest to jednak dobre rozwiàzanie. Mo˝e byç ono postrzegane jako stygmatyzujàce rodzin´
i cz´Êç uprawnionych do Karty z tego powodu z niej nie skorzysta. Korzystniejsze jest ulokowanie koordynacji programu w komórkach odpowiedzialnych za inny obszar dzia∏aƒ
samorzàdu (zale˝nie od struktury organizacyjnej urz´du) lub w jednostce odpowiedzialnej
za polityk´ spo∏ecznà w ogóle. W przypadku karty o zasi´gu wojewódzkim mo˝e to byç np.
regionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej.
Zadania zwiàzane z obs∏ugà Karty, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, mo˝na jako zadanie zlecone
powierzyç organizacji pozarzàdowej wy∏onionej w trybie przewidzianym dla takich zleceƒ.
Podstawà prawnà jest tu ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póên. zm.). Zasady powierzenia organizacji pozarzàdowej obs∏ugi KDR okreÊliç powinniÊmy w umowie zawartej z tà organizacjà, powierzajàc jej wykonanie zadaƒ publicznych, za którymi przekazujemy Êrodki
niezb´dne do ich realizacji.
Przy zleceniach musimy zwróciç uwag´ na obowiàzek zapewnienia ochrony danych
osobowych, jakimi dysponujemy!
Do uruchomienia programu KDR niezb´dne jest wprowadzenie zmian w prawie miejscowym, które okreÊla zasady korzystania z ulg i zwolnieƒ z op∏at oraz preferencji w dost´pie do oferty jednostek samorzàdowych, jak równie˝ przygotowanie nowych regulaminów
korzystania z obiektów samorzàdowych.
Na podstawie porozumieƒ zawieranych z podmiotami prywatnymi i pozarzàdowymi w∏àczamy ich ofert´ do programu KDR. PodkreÊlmy jeszcze raz: programy KDR powin-
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ny mieç charakter otwarty dla potencjalnych, nowych partnerów. To warunek ich rozwoju
jakoÊciowego i skutecznoÊci oddzia∏ywania.
Bardzo potrzebna jest informacja o projekcie w Êrodowisku lokalnym. Warto wiec przygotowaç i aktualizowaç na bie˝àco stron´ internetowà programu, umo˝liwiajàcà zainteresowanym ∏atwy dost´p do wszystkich dokumentów zwiàzanych z programem (co najmniej: programu z wyró˝nieniem kryteriów uprawniajàcych do uzyskania karty, uchwa∏y
wprowadzajàcej go w ˝ycie, zarzàdzeƒ uszczegó∏awiajàcych zapisy uchwa∏y, regulaminów,
aktualnego wykazu partnerów i ich oferty, wzorów dokumentów, opisów procedur ubiegania si´ o kart´ oraz informacji kontaktowych do realizatora programu).
Na stronie tej mo˝na umieÊciç tak˝e wyniki ewaluacji programu, opinie i wnioski uczestników programu (spróbujmy umo˝liwiç rodzinom zabieranie g∏osu w tej sprawie w formie
interaktywnej: komentowanie czy udzia∏ w badaniu opinii z wykorzystaniem elektronicznych formularzy). Strona mo˝e te˝ byç forum konsultacji propozycji zmian w programie
karty, jeÊli takowe chcielibyÊmy wprowadziç. JeÊli zdecydujemy si´ wyró˝niç partnerów Karty,
to strona programu jest doskona∏ym narz´dziem do spopularyzowania tego faktu i promowania nagrodzonych dzia∏aƒ.
Poza funkcjà informacyjnà, strona internetowa programu mo˝e byç doskona∏ym narz´dziem
promowania programu i dzia∏aƒ samorzàdu w ca∏ym obszarze lokalnej polityki rodzinnej. Mo˝e warto wi´c poszerzyç jej zawartoÊç o informacje dotyczàce innych dzia∏aƒ samorzàdu na
rzecz rodzin czy doniesienia o lokalnych inicjatywach kierowanych do rodzin.
Realizacja programu KDR powinna byç monitorowana. Powinna te˝ podlegaç okresowej ocenie. To niezb´dne warunki jego efektywnoÊci. Nie nale˝y przy tym ograniczaç oceny
programu do rezultatów finansowych. Ewaluacja powinna byç prowadzona w odniesieniu
do wszystkich wst´pnie okreÊlonych przez samorzàd celów.
Miernikami efektywnoÊci mogà byç informacje o odsetku rodzin wielodzietnych korzystajàcych z programu. W tym celu, w przypadku kart prowadzonych wspólnie przez kilka
samorzàdów, nale˝y ustaliç i konsekwentnie stosowaç spójne zasady ewidencjonowania
(numerowania) wydawanych kart.
Dla oceny trafnoÊci pierwotnej oferty warto poddaç ocenie zakres korzystania z zaproponowanych rodzinom ulg i preferencji. W przypadku partnerów komercyjnych, ich ocenie
mo˝e pos∏u˝yç liczba klientów posiadajàcych Karty. Tu te˝ mo˝na wprowadziç badanie zadowolenia rodzin z oferty poszczególnych partnerów.
Zmiany w zakresie i wysokoÊci ulg przewidzianych w programie powinniÊmy podejmowaç
dopiero wtedy, gdy mamy ju˝ wyniki ewaluacji. Dobrze by∏oby, aby sta∏ym jej elementem by∏o badanie bie˝àcych potrzeb u˝ytkowników Karty, ich oczekiwaƒ. Wtedy b´dziemy mieç
wi´kszà pewnoÊç zarówno zaoferowania odpowiedniej dla nich pomocy, ale i tego, ˝e rodziny po t´ pomoc rzeczywiÊcie si´gnà.
I na koniec, pami´tajmy: o kontynuacji lub zaprzestaniu realizacji programu KDR powinny decydowaç w∏aÊnie uzyskane rezultaty.

JEÂLI KARTA MA BYå SKUTECZNYM INSTRUMENTEM LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ,
TO MUSI BYå ROZWIÑZANIEM DAJÑCYM RODZINOM POCZUCIE BEZPIECZE¡STWA
POPRZEZ STABILNOÂå PRZYZNANYCH IM UPRAWNIE¡.
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JAK WPROWADZIå KART¢ DU˚EJ RODZINY?
PODSTAWOWE DZIA¸ANIA I REZULTATY

DZIAŁANIE

REZULTAT

BUDOWANIE DOBREGO KLIMATU
DLA RODZINY, PROMOWANIE
WARTOÂCI RODZINY,
POPULARYZOWANIE IDEI
KARTY DU˚EJ RODZINY

SIEå ZWOLENNIKÓW
WPROWADZENIA KARTY;
DEKLARACJE PARTNERSTWA
W REALIZACJI PROJEKTU

IDENTYFIKACJA SKALI
I STRUKTURY WIELODZIETNOÂCI
ORAZ POTRZEB RODZIN
WIELODZIETNYCH; OKREÂLENIE
CELÓW WPROWADZENIA KARTY
PROJEKT PROGRAMU
INWENTARYZACJA ZASOBÓW
SAMORZÑDU MO˚LIWYCH DO
WYKORZYSTANIA W PROGRAMIE

ZBIERANIE OPINII, UWAG,
PROPOZYCJI – KONSULTOWANIE
PROJEKTU PROGRAMU;
USTALENIE ZASAD WSPÓŁPRACY
Z PARTNERAMI

(CELE, ZASADY, PROCEDURY)
DEKLARACJE PARTNERÓW
O PRZYSTÑPIENIU DO PROGRAMU

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU UCHWAŁY
Z JEJ UZASADNIENIEM I BUD˚ETEM,
PRZYGOTOWANIE TREÂCI ZARZÑDZE¡,
POROZUMIE¡, PROCEDUR
ORGANIZACYJNYCH, WZORU
KARTY, FORMULARZY I PISM

UCHWAŁA I ZARZÑDZENIA
PRECYZUJÑCE ZASADY
JEJ REALIZACJI

PODPISANIE POROZUMIE¡
I UMÓW Z PARTNERAMI PROJEKTU:
SAMORZÑDAMI, PODMIOTAMI
PRYWATNYMI I POZARZÑDOWYMI

LISTA PARTNERÓW PROGRAMU
I WYKAZ (OTWARTY) UPRAWNIE¡
PRZYSŁUGUJÑCYCH RODZINOM

PROGRAM KDR
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