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RZĄDOWY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

  

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz przyjęła rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), które wchodzą w życie z
dniem 16 czerwca 2014 roku.

      

  

CEL

  

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez
właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić
rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program
ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez
względu na ich miejsce zamieszkania.

  

BENEFICJENCI

  

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
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1) rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku
do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej −
do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

  

2) rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

  

3) dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz
pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.
135, z późn. zm.).

  

KARTA

  

Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana
dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

  

Więcej informacji:

    
    -  Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin
wielodzietnych&nbsp;   
    -  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych   
    -  Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny   

  

  

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Urzedzie Miasta i Gminy w
Kłodawie, ul. Dąbska 17, pokój nr 5, w godzinach od 8:00 – 15:00.
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http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/KDR_uchwala_27_05_14.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/KDR_uchwala_27_05_14.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/KDR_rozp_27_05_14.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8686/1/1/KDR_rozp_27_05_14.pdf
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/8685/1/1/wniosek%20o%20wydanie%20Karty%20Duzej%20Rodziny.doc
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Zobacz jakie zniżki oferuje ogólnopolska&nbsp;Karta Dużej Rodziny
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https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

