Regulamin Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością
§ 1.
[Zakres przedmiotowy regulaminu]
Regulamin Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością, określa
warunki przyznawania, wydawania i korzystania z Mazowieckiej Karty dla Rodzin
z Dzieckiem z Niepełnosprawnością, o której mowa w uchwale nr 2079/304/17 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie Wojewódzkiego
Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób
Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim w latach 2017-2021, zmienionej uchwałą
nr 1702/89/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 10 grudnia 2019 r.
§ 2.
[Definicje]
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Centrum – oznacza to Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej;
2) delegaturze – oznacza to jedną z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, mających siedzibę w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku,
Radomiu, Siedlcach, Żyrardowie, Piasecznie, Wołominie;
3) dziecku z niepełnosprawnością – oznacza to osobę w wieku do ukończenia 18. roku
życia, której niepełnosprawność została stwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności
lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub innym orzeczeniem traktowanym na
równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
4) Karcie – oznacza to Mazowiecką Kartę dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością;
5) opiekunie
–
oznacza
to
osobę
pełnoletnią,
która towarzyszy
dziecku
z niepełnosprawnością;
6) partnerze – oznacza to podmiot, który honoruje Kartę na mocy porozumienia zawartego
z Województwem Mazowieckim;
7) przewodniku – oznacza przewodnika dziecka niewidomego, tj. osobę, która ukończyła
13 lat;
8) regulaminie – oznacza to Regulamin Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem
z Niepełnosprawnością;
9) rodzinie dziecka z niepełnosprawnością – oznacza to osoby spokrewnione
lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, zamieszkujące z dzieckiem
z niepełnosprawnością pod wspólnym adresem na terenie województwa mazowieckiego,
prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, niezależnie od sytuacji materialnej
oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego na terenie województwa mazowieckiego, jeżeli umieszczone w nich jest
dziecko z niepełnosprawnością.

1

§ 3.
[Cele wdrożenia Karty]
Celami wdrożenia Karty są:
1) poprawa warunków życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością;
2) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością;
3) zwiększenie dostępu rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością do kultury, edukacji,
sportu, opieki zdrowotnej oraz usług;
4) poszerzenie możliwości spędzenia czasu wolnego rodziców z dziećmi;
5) opracowanie, promocja i koordynacja systemu ulg i preferencji.
§ 4.
[Postanowienia ogólne]
1. Karta wydawana jest w ramach pilotażu zadania realizowanego do 31 grudnia 2020 r.
2. Karta wydawana jest dla dziecka z niepełnosprawnością jako karta imienna
(spersonalizowana).
3. Wydanie Karty jest bezpłatne.
4. Karta jest własnością Województwa Mazowieckiego.
5. Wydawcą Kart jest Centrum.
6. Centrum samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w związku
z wydawaniem Kart.
7. Karta potwierdza uprawnienia do ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez podmioty
honorujące Kartę.
8. Informacje o ulgach, zwolnieniach i preferencjach publikowane są na stronie internetowej
www.mazovia.pl, www.mcps.com.pl oraz na stronach podmiotów honorujących Kartę.
§ 5.
[Uprawnieni do uzyskania Karty]
1. Karta przysługuje rodzinom mieszkającym na terenie województwa mazowieckiego
wychowującym, co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia
18. roku życia, która to niepełnosprawność została stwierdzona:
1) orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku dzieci w wieku do ukończenia
16. roku życia;
2) orzeczeniem o znacznym, umiarkowanym albo lekkim stopniu niepełnosprawności,
albo innym orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku dzieci w wieku
od ukończenia 16. roku życia do ukończenia 18. roku życia.
2. Jeżeli w rodzinie wychowuje się więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością, Karta
może zostać wydana dla każdego uprawnionego dziecka.
3. Karta nie przysługuje rodzinie dziecka z niepełnosprawnością, jeżeli przebywa ono
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
§ 6.
[Uzyskanie Karty]
1. Wydanie Karty następuje na pisemny wniosek:
1) rodzica dziecka z niepełnosprawnością;
2) rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, jeśli przebywa w nich dziecko
z niepełnosprawnością;
3) opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
2

2. Wzór wniosku o wydanie Karty stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Wniosek należy złożyć w siedzibie Centrum w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62A
(informacje na stronie www.mcps.com.pl) lub w jednej z delegatur (wykaz adresów
znajduje się na stronie www.mazovia.pl w zakładce Delegatury).
4. Wnioski są przyjmowane do 30 listopada 2020 r.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – dotyczy dziecka z niepełnosprawnością
do ukończenia 16. roku życia (do wglądu);
2) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne orzeczenie traktowane na
równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności zgodnie z przepisami ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –
dotyczy dziecka z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 16. roku życia do
ukończenia 18. roku życia (do wglądu);
3) dokument tożsamości wnioskodawcy (do wglądu);
4) odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z niepełnosprawnością (jeśli wnioskodawcą
jest rodzic, do wglądu);
5) zaświadczenie wydane przez powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny
dokument, z treści którego wynika umieszczenie dziecka z niepełnosprawnością
w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego na terenie województwa mazowieckiego (jeśli
dotyczy, do wglądu);
6) odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej (jeśli dotyczy, do wglądu);
7) oświadczenie o miejscu zamieszkaniu rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
wraz ze wskazaniem dokładnego adresu na terenie województwa mazowieckiego;
8) Kartę, której ważność podlega przedłużeniu (jeśli dotyczy);
9) aktualne zdjęcie w formacie 35x45 mm wykonane na jednolitym jasnym tle
przedstawiające wizerunek twarzy (bez półprofilu z naturalnym wyglądem twarzy)
dziecka z niepełnosprawnością, dla którego ma zostać wydana Karta, bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami (zdjęcie zostanie zwrócone po wykonaniu skanu
wykorzystanego do przygotowania Karty).
6. Centrum może wezwać wnioskodawcę do okazania innych dokumentów niż wymienione
w ust. 5, w celu ustalenia uprawnienia do Karty.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, wnioskodawca winien okazać w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania.
8. Wezwanie, o którym mowa w ust. 7, wydłuża termin weryfikacji wniosku, o którym mowa
w ust. 11.
9. Nieczytelne wypełnienie wniosku lub niezastosowanie się do wezwania, o którym mowa
ust. 8, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania zawiadamia się wnioskodawcę w formie
pisemnej.
11. Kartę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do regulaminu, wydaje się
w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku po weryfikacji uprawnień
do jej uzyskania.
12. Karta wydawana jest na czas określony, tj. na okres obowiązywania posiadanego przez
dziecko w wieku:
1) do ukończenia 16. roku życia orzeczenia o niepełnosprawności, nie dłużej jednak
niż do 31 grudnia 2020 r.;
2) od ukończenia 16. roku życia do ukończenia 18. roku życia orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie dłużej jednak
niż do 31grudnia 2020 r.
13. Kartę i inną korespondencję przesyła się na adres wskazany we wniosku.
14. W przypadku utraty uprawnień do korzystania z Karty oraz upływu terminu jej ważności
należy niezwłocznie dokonać zwrotu Karty do Centrum lub delegatury.
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15. Odmowa wydania Karty dokonywana jest w formie pisemnej.
16. Od odmowy wydania Karty nie przysługuje odwołanie.
§ 7.
[Wymiana Karty]
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Kolejna (nowa) Karta wydawana jest w przypadku:
1) upływu terminu ważności Karty, z zastrzeżeniem pkt 2;
2) utraty Karty, pod warunkiem złożenia przez osoby wskazane w § 6 ust. 1 stosownego
oświadczenia o utracie Karty;
3) zniszczenia Karty, pod warunkiem zwrotu zniszczonej Karty;
4) konieczności zmiany danych widniejących na Karcie, pod warunkiem zwrotu Karty
wymagającej zmiany danych.
Wydanie kolejnej Karty następuje na pisemny wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 2.
W przypadku upływu terminu ważności Karty, wniosek o wydanie nowej Karty, należy
złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed końcem okresu ważności Karty, nie później jednak
niż do 30 listopada 2020 r.
W przypadku utraty Karty należy niezwłocznie poinformować pisemnie Centrum lub
Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o tym fakcie.
Rezygnacja z korzystania z Karty przez rodzinę z dzieckiem z niepełnosprawnością
może nastąpić w dowolnym momencie wraz ze zwrotem Karty oraz złożeniem
stosownego oświadczenia na piśmie.
Zwrotu Karty należy dokonać do Centrum lub Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
Karta, której termin ważności upłynął lub której utrata, zniszczenie, bądź zwrot zostały
zgłoszone do Centrum lub Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego, podlega unieważnieniu.
§ 8.
[Korzystanie z Karty]

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ulgi, zwolnienia i preferencje przyznawane są po okazaniu ważnej Karty.
W przypadku nieokazania ważnej Karty, po zakończeniu korzystania z usługi nie
przysługuje ulga, zwolnienie lub preferencja w związku z uprawnieniami, wynikającymi
z posiadania Karty.
Z Karty mogą korzystać, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) dziecko z niepełnosprawnością;
2) wspólnie z dzieckiem z niepełnosprawnością – opiekun lub przewodnik.
Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji odbywa się na zasadach uzgodnionych
z partnerem, ogłoszonych w odrębnym dokumencie.
Każdorazowo przed przystąpieniem do korzystania z oferty partnera należy zapoznać
się z zasadami przyznawania ulg, zwolnień i preferencji.
Osoba uprawniona do korzystania z Karty nie może jej użyczać lub zbyć osobom trzecim
pod rygorem cofnięcia uprawnień.
Województwo Mazowieckie nie ponosi odpowiedzialności za partnerów i ich ofertę.
§ 9.
[Partnerzy]

1.
2.
3.

Partnerzy przystępują do Karty na zasadach dobrowolności, suwerenności stron
i partnerstwa.
Przystąpienie do Karty następuje na pisemne zgłoszenie, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do regulaminu.
Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Województwo Mazowieckie zawiera z partnerem
porozumienie w sprawie przystąpienia do Karty.
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4.

5.

6.

7.

8.

Wzór porozumienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi w przypadku:
1) podmiotów, nad którymi czynności związane z nadzorem sprawowanym przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego wykonują odpowiednie Departamenty Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie załącznik nr 4 do
regulaminu;
2) innych podmiotów niż wskazane w pkt 1 załącznik nr 5 do regulaminu.
Postanowienia porozumienia, o którym mowa w ust. 3, mogą zawierać szczegółowe
regulacje dotyczące zasad przyznawania ulg, zwolnień i preferencji rodzinom
z dzieckiem z niepełnosprawnością korzystającym z Karty, a także obejmować
dodatkowo swoim zakresem osoby inne niż wskazane w § 8 ust. 3.
W uzasadnionych przypadkach Województwo Mazowieckie może odrzucić zgłoszenie
podmiotu o przystąpienie do realizacji Karty, w szczególności w przypadku, gdy oferta
nie wpisuje się w cele Karty lub podmiot nie daje gwarancji należytego wykonywania
porozumienia.
Lokale parterów i w miarę potrzeb inne miejsca, gdzie realizowana jest oferta kierowana
do rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością posiadających Kartę, oznakowane zostaną
naklejkami z informacją o honorowaniu Karty.
Partnerzy, w miarę posiadanych możliwości, zamieszczą na swoich stronach
internetowych informację o ulgach, zwolnieniach i preferencjach przysługującym
rodzinom z dzieckiem z niepełnosprawnością korzystającym z Karty.
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