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 UCHWAŁA Nr XXVII/725/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 lutego 2017 roku 
 
w sprawie przyj ęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” 

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  
(Dz. U. z 2016  r. poz. 785, z późn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się Program „Wielkopolska Karta Rodziny” w brzmieniu załącznika                    
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.  
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/725/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 lutego 2017 roku 
 

w sprawie przyj ęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” 

 

 

Samorząd województwa zobligowany przez ustawodawcę do prowadzenia polityki 
rodzinnej a jednocześnie inspirowania i prowadzenia nowych rozwiązań  
w zakresie polityki społecznej. Korzystając z innowacyjnych instrumentów aktywizacji 
społecznej może realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym.  
  

Podjęcie w dniu 29 maja 2014 roku uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Nr 4705/2014 w sprawie Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” stało się istotnym 
elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy 
dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy 
wpływając jednocześnie na kształtowanie pozytywnego wizerunku licznej rodziny. 
  
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym możliwość 
korzystania na preferencyjnych zasadach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, 
rekreacyjnej, handlowej, usługowej, sportowej oraz zdrowotnej  dzięki wprowadzeniu 
systemu zniżek za wstęp do instytucji podległych właściwym samorządom oraz 
dodatkowych uprawnień zapewnionych przez podmioty niepubliczne. 

 

Ponadto wprowadzenie Wielkopolskiej Karty Rodziny stało się impulsem dla 
samorządów terytorialnych do wprowadzania ulg i uprawnień w środowiskach 
lokalnych oraz zachęcania przedsiębiorców do tworzenia pozytywnego klimatu wokół 
dużych rodzin. 

 

Po 2 letnim okresie funkcjonowania Programu zaistniała konieczność dokonania 
zmian mających na celu doprecyzowanie jego zapisów m.in. w zakresie ważności 
kart, regulacji otrzymywania wielkopolskiej karty rodziny przez cudzoziemców. 

 

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym upoważniającym samorządy do 
uchwalania programów przyznających uprawnienia członkom rodzin wielodzietnym 
jest ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016  r.                
poz. 785, z późn. zm.).  

 

Kompetencje do uchwalania takiego programu zgodnie z art. 27 ww. ustawy posiada 
Sejmik Województwa.  
  

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego należy uznać za zasadne. 


