
Załącznik nr 1
  do Zarządzenia Nr [!nr_aktu!]

 Prezydenta Miasta Krakowa 
                                                                                                                                  z dnia [!data_podpisania!]

Regulamin przyznawania, korzystania i przystępowania do Krakowskiej Karty 
Rodzinnej 4+.

§ 1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) „Partnerze” – należy przez to rozumieć podmiot przystępujący do realizacji Krakowskiej 

Karty Rodzinnej 4+ w porozumieniu z Gminą Miejską Kraków.
2) „Placówce” – należy przez to rozumieć placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu 

rodzinnego.
3) „Opiekunie placówki” – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w placówce do 

sprawowania opieki nad dziećmi w niej umieszczonymi.

§ 2
1. Krakowską Kartę Rodzinną 4+ wydaje się na podstawie złożonego wniosku, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Krakowską Kartę Rodzinną 4+ wydaje się lub przedłuża termin jej ważności na wniosek 

rodzica/opiekuna prawnego lub opiekuna placówki, złożony w wyznaczonym punkcie 
obsługi mieszkańców w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.                        

3. Krakowska Karta Rodzinna 4+ wydawana jest lub jej termin ważności jest przedłużany po 
weryfikacji przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa złożonego 
wniosku, nie później niż 30 dni od dnia jego złożenia. 

4. Krakowskie Karty Rodzinne 4+ może odebrać wnioskodawca, pełnoletnia osoba 
widniejąca na wniosku i uprawniona do otrzymania KKR4+ lub inna osoba na podstawie 
pisemnego upoważnienia wnioskodawcy. 

5. Warunkiem otrzymania Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ jest wyrażenie zgody przez 
wnioskodawcę na przetwarzanie przez Urząd Miasta Krakowa danych osobowych 
zawartych w złożonym wniosku i załącznikach, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia            
1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Uprawnienie do Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ ustalane jest na dzień złożenia wniosku, 
o którym mowa w ust. 1. 

7.  Krakowska Karta Rodzinna 4+ ważna jest przez okres 1 roku, licząc od dnia złożenia 
wniosku o jej wydanie lub wniosku o przedłużenie jej ważności.

8. Wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ winien być złożony 
nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu jej ważności. 

9. Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ nie można użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia 
uprawnień. W przypadku posługiwania się Krakowską Kartą Rodzinną 4+ przez osobę 
nieuprawnioną, Partner ma prawo ją zatrzymać i przekazać do Wydziału Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

10. Duplikat Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ wydawany jest pod warunkiem:
1) złożenia oświadczenia o utracie Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ (w przypadku 

osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny lub opiekun 
placówki),

2) zwrotu zniszczonej Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ albo
3) zwrotu Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ wymagającej zmiany danych. 



11. Bezpłatne wyrobienie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ przysługuje jeden raz 
danej osobie uprawnionej do jej posiadania. Kolejne duplikaty Krakowskiej Karty 
Rodzinnej 4+ wydawane są po uiszczeniu opłaty w wysokości 8 zł.

12. Ulgi z tytułu posiadania Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ przyznawane są po okazaniu 
Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+.

13. Krakowska Karta Rodzinna 4+ ważna jest z dokumentem tożsamości, a w przypadku 
dziecka nieposiadającego własnego dokumentu, wraz z dokumentem tożsamości 
rodzica/opiekuna prawnego lub opiekuna placówki.

14. Porozumienia zawierane z Partnerami mogą określać szczególne warunki korzystania                 
z przyznanych przez Partnerów ulg i uprawnień.

15. Osoby uprawnione do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w komunikacji miejskiej 
oraz dokumenty poświadczające to uprawnienie określa obowiązująca uchwała Rady 
Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do 
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej 
na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do 
porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Krakowska 
Karta Rodzinna 4+ uprawnia uczniów i studentów do bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską wyłącznie z ważną legitymacją szkolną lub studencką.  

§ 3
1. Partnerzy przystępują do realizacji Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ na zasadach 

suwerenności stron i partnerstwa, w formie Porozumienia zawieranego z Gminą Miejską 
Kraków. 

2. Umieszczenie informacji o honorowaniu Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ na stronie 
internetowej www.kkr.krakow.pl jest potwierdzeniem przyznania przez Partnera 
określonej ulgi lub uprawnienia.

3. Lokale Partnerów oznakowane są naklejką promocyjną wg wzoru określonego                      
w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu. Naklejka o honorowaniu KKR4+ winna być 
umieszczona przez Partnerów w widocznym miejscu.

4. Partnerzy zobowiązani są do zamieszczania informacji  o przyznanych ulgach                           
i uprawnieniach oraz szczegółowych warunkach  korzystania z nich na swoich stronach 
internetowych. Wyłączyć Partnera z tego obowiązku mogą zapisy zawieranego z Gminą 
Miejską Kraków Porozumienia w sprawie współpracy. 

5. W przypadku imprez organizowanych przez przedsiębiorstwa (instytucje) zewnętrzne            
w budynkach miejskich instytucji kultury, ulgi wprowadzone przez Gminę Miejską 
Kraków w  ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ nie obowiązują.


