
UCHWAŁA NR VI/16/10/2019
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie aktualizacji Programu pod nazwą „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 z późn. zm.), art. 21 pkt 4 i art. 113 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 z późn. zm.), 
art. 27 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, 
poz. 1390 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr V/9/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Programu pod nazwą „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w ten sposób, że 
załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

Jan Kawulok

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 20 grudnia 2019 r.

Poz. 9054
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Wprowadzenie 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki prorodzinnej oraz mając na uwadze inspirowanie 

i promowanie nowych rozwiązań w tym zakresie, Województwo Śląskie opracowało Program  

pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, który od 25 maja 2015 roku obowiązuje  

na podstawie uchwały Nr V/9/4/2015Sejmiku Województwa Śląskiego. 

Program stanowi kontynuację działań podjętych w ramach projektu pn. „Śląskie dla rodziny – 

Karta Dużej Rodziny” realizowanego na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 

z dnia 29 kwietnia 2014 roku Nr 765/332/IV/2014 w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa 

Śląskiego projektu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz przystąpienie do jego 

wdrożenia wraz ze zm., a także uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1344/349/IV/2014 

z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie wdrażania projektu pod nazwą „Śląskie dla rodziny – Karta 

Dużej Rodziny”, w związku z uchwałą Nr IV/48/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 

10 marca 2014 roku. 

Jednocześnie Program pozostaje zgodny z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej 

Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.), która zakłada możliwość uchwalenia 

przez sejmik województwa samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom 

rodzin wielodzietnych. 

Ponadto Program wpisuje się w rekomendacje przedstawione w Programie Polityki Rodzinnej 

Prezydenta RP pn. „Dobry Klimat dla Rodziny”. Stanowi także realne odzwierciedlenie zapisów 

zamieszczonych w strategicznych dokumentach Województwa  m.in. w Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” – Obszar priorytetowy: (B) Szanse rozwojowe 

mieszkańców, Cel operacyjny: B.3. Harmonia społeczna i wysoki kapitał zaufania oraz dogodne 

warunki życia mieszkańców, Kierunek działań 1: Podnoszenie dostępu do usług wspierających 

funkcjonowanie rodziny, w tym wspieranie podmiotów oferujących takie usługi, jak również  
w Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020. Aktualizacja 2015. – 

m.in. w celu strategicznym 1: Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania 

rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom 

zależnym. Wzmocnienie polityki prorodzinnej.  

W toku prac związanych z przygotowaniem aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego na lata 2006-2020”, jak również „Strategii Polityki Społecznej 

Województwa Śląskiego na lata 2020-2030” opracowana została część diagnostyczna zawierająca 

informacje na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin w województwie śląskim, jak również 
propozycje działań dotyczących promowania i wspierania rodziny. W przygotowanym materiale 

jednoznacznie wskazano na potrzebę tworzenia warunków do powstawania i właściwego 

funkcjonowania rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, 

a także wzmocnienia polityki prorodzinnej. 

Dotychczas obowiązujący Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” został 

przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku. 

Z uwagi na zmiany, jakie od tego czasu nastąpiły w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.), polegające m.in. na zmianie 

definicji rodziny wielodzietnej poprzez rozszerzeniu katalogu beneficjentów (art. 4 w/w ustawy), 

niezbędne stało się zaktualizowanie Programu. Dodatkową przesłanką aktualizacji była potrzeba 

uproszczenia zasad przystępowania partnerów do Programu. Dotychczas przystąpienie partnerów 

do Programu następowało na podstawie porozumienia zawieranego z Województwem Śląskim.  

Od 1 stycznia 2020 roku podmioty zainteresowane przystąpieniem do Programu w charakterze 

partnera będą mogły zgłaszać się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (zgodnie 

z pkt. 4.2. Programu). 

1. Cel główny 

Celem głównym Programu, z uwzględnieniem treści Deklaracji przyjętej uchwałą 
Nr IV/48/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 roku jest: 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 4 – Poz. 9054



Wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych, 

zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, 

poprzez: 

- promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju, 

- zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, 

- wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług, 

- zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu, 

- promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. 

Na potrzeby niniejszego Programu przyjmuje się definicję rodziny wielodzietnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm). 

1.1. Cele szczegółowe 

W ramach celu głównego określono następujące cele szczegółowe: 

1) Wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, 

rekreacyjnych, turystycznych, edukacyjnych, komunikacyjnych i transportowych świadczonych 

przez Województwo Śląskie i jego jednostki organizacyjne, 

2) Wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do oferty podmiotów, w szczególności sektora 

prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego, wyrażających chęć włączenia się 
w przedsięwzięcie, 

3) Pozyskiwanie partnerów do realizacji Programu, 

4) Wzbogacenie oferty usług i świadczeń adresowanych do rodzin, w tym tworzenie warunków 

sprzyjających wspólnemu spędzaniu czasu przez rodziny z wykorzystaniem zasobów publicznych 

i niepublicznych, 

5) Promocja dobrych rozwiązań w działaniach prorodzinnych wdrażanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i inne podmioty, 

6) Ułatwianie rodzinom dostępu do informacji o dedykowanych im usługach i produktach poprzez 

stronę internetową slaskiedlarodziny.pl oraz slaskie.pl, 

7) Promowanie rozwoju rynku dóbr i usług dostosowanego do potrzeb rodzin wielodzietnych. 

2. Zakres podmiotowy Programu 

Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych. 

Województwo Śląskie zakłada współpracę z partnerami, którzy w ramach własnej działalności 

udostępnią zasoby oraz zaoferują pakiet ulg i uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych. 

Zważywszy na chęć promowania dobrych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej 

realizowanej przez Województwo Śląskie, wśród partnerów znalazły się wojewódzkie 

samorządowe jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne. Jednocześnie z uwagi  

na dostrzeżone potrzeby – wspierania dostępu rodzin wielodzietnych do dóbr i usług oraz 

wzbogacenia oferty usług i świadczeń dedykowanych zwłaszcza tym rodzinom, partnerami mogą 
zostać także inne podmioty, w szczególności należące do sektora prywatnego oraz jednostki 

samorządu terytorialnego. 

3. Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych 

Rodzinom wielodzietnym zaproponowane zostaną ulgi i uprawnienia w dostępie do dóbr i usług 

o charakterze m.in.: 

- kulturalnym, 
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- sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, 

- edukacyjnym, 

- profilaktycznym i prozdrowotnym, 

- komunikacyjnym i transportowym, 

świadczone przez partnerów Programu na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 

4. Zasady realizacji Programu 

Program przewiduje działania zwiększające dostęp rodzin wielodzietnych do dóbr i usług. 

Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów przyznawane są rodzinom 

wielodzietnym na podstawie dokumentu legitymacyjnego, tj. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 

o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.). 

Oznacza to, iż Województwo Śląskie, jako przyjazne rodzinie, udostępnia zasoby regionu także 

mieszkańcom innych części kraju. 

Zakres ulg i uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych w Programie wynika 

z oferty przedstawionej przez partnerów przedsięwzięcia. Aktualna oferta ulg i uprawnień 
publikowana jest na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl 

Miejsca, w których członkowie rodzin wielodzietnych mogą korzystać z przygotowanej oferty 

oznaczone są materiałami promocyjnymi Programu udostępnionymi przez Województwo Śląskie. 

4.1. Realizatorzy 

Program jest realizowany przez Województwo Śląskie, przy czym za jego koordynowanie 

odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

Działania prowadzone są we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

pozarządowymi przy wsparciu środowisk naukowych i gospodarczych, Kościoła i związków 

wyznaniowych oraz innych instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny, jak również 
partnerami m.in. wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, wojewódzkimi 

osobami prawnymi oraz innymi podmiotami, w tym sektora prywatnego i jednostek samorządu 

terytorialnego. 

Katalog partnerów Programu pozostaje otwarty, pozwalając na poszerzanie zasobów oraz oferty 

ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych. 

4.2. Zasady przystępowania partnerów do Programu 

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Programu w charakterze partnera będą mogły 

zgłaszać się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza (formularz dostępny na stronie 

slaskiedlarodziny.pl). Wydrukowany i podpisany (przez osoby uprawnione do reprezentowania 

partnera lub inne osoby upoważnione) formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy 

dostarczyć do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

Dopuszcza się możliwość złożenia formularza osobiście w siedzibie ROPS lub przesłania  

go pocztą tradycyjną. 

Formularz zgłoszeniowy przystąpienia do Programu będzie zawierał w szczególności: 

- dane dotyczące partnera (nazwę, adres, dane kontaktowe), 

- informacje na temat przygotowanej przez partnera specjalnej oferty dla rodzin wielodzietnych, 

- oświadczenie potwierdzające przyjęcie przez partnera zobowiązania wynikającego z przystąpienia 

do Programu, tj. zaoferowania specjalnej oferty ulg i uprawnień, zgodnie z zasadami realizacji 

wskazanymi w niniejszym dokumencie, 

- oświadczenie, iż oferowane w ramach Programu dobra lub usługi są zgodne z jego celem, 
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- oświadczenie, iż partner zobowiązuje się do udzielania specjalnej oferty ulg i uprawnień na rzecz 

uprawnionych we własnym zakresie, w szczególności przy wykorzystaniu posiadanych środków 

finansowych, bez angażowania z tego tytułu dodatkowych środków z budżetu Województwa 

Śląskiego, 

- oświadczenie, iż partner udostępni koordynatorowi Programu dane statystyczne dotyczące 

udzielonego rodzinom wielodzietnym wsparcia w ramach Programu (o ile partner prowadzi taką 
sprawozdawczość), 

- oświadczenie, iż partner zapoznał się z treścią Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej 

Rodziny”, 

- zgodę partnera na wykorzystanie przez Województwo Śląskie logotypu podmiotu, który 

reprezentuje w materiałach promujących Program, w szczególności na stronie internetowej 

slaskiedlarodziny.pl 

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator Programu dokonywać będzie oceny jego kompletności 

i poprawności. W przypadku, gdy wyniki powyższej oceny będą pozytywne, zainteresowany 

podmiot zostanie poinformowany o przystąpieniu do Programu. Jednocześnie koordynator może 

zwrócić się z prośbą o przedstawienie stosownych uzupełnień/wyjaśnień lub dokonanie zmian 

w formularzu, gdy dostrzeże błędy formalne lub inne elementy mogące rodzić wątpliwości,  

co do słuszności udziału podmiotu w Programie. 

Prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego będzie jednoznaczne 

z przystąpieniem do Programu i nie będzie wymagało zawarcia dodatkowych porozumień. 

Porozumienia zawarte w oparciu o dotychczas obowiązujący Program pozostają w mocy i nie 

wymagają zgłoszenia, o którym mowa powyżej. 

Realizatorzy Programu zastrzegają możliwość odmowy przystąpienia do Programu 

w przypadku, gdy: 

- podmiot zainteresowany nie złoży poprawnego i kompletnego formularza lub nie dostarczy 

odpowiednich wyjaśnień, mimo przesłanej przez koordynatora prośby, 

- zaoferowane dobra lub usługi nie są zgodne z celem Programu. 

Partnerzy mają możliwość odstąpienia od Programu, przy czym rezygnacja z udziału 

w Programie wymaga pisemnego poinformowania koordynatora Programu. 

W przypadku konieczności aktualizacji danych dotyczących partnera lub zakresu 

oferowanych przez niego ulg wymagane jest wypełnienie i przesłanie do koordynatora nowego 

formularza zgłoszeniowego. 

4.3. Prawa i obowiązki stron Programu 

Partnerzy otrzymują możliwość włączenia się do realizowanego przez Województwo Śląskie 

Programu, polegającego na zapewnieniu określonych ulg i uprawnień dla rodzin wielodzietnych. 

W związku z powyższym zyskują prawo do posługiwania się logotypem „Śląskie dla rodziny – 

Karta Dużej Rodziny”, a także otrzymują materiały promocyjne, w tym tabliczkę informacyjną 
lub inne oznaczenie. Ponadto partnerzy zyskują możliwość wykorzystywania logotypu w swoich 

materiałach reklamowych i informacyjnych na zasadach określonych w księdze znaku. 

Jednocześnie partnerzy Programu zobowiązani są do: 

- oferowania ulg i dodatkowych uprawnień rodzinom wielodzietnym na podstawie dokumentu 

legitymacyjnego, tj. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (we własnym zakresie w szczególności 

przy wykorzystaniu posiadanych środków finansowych, bez angażowania z tego tytułu 

dodatkowych środków z budżetu Województwa Śląskiego), 

- podawania do publicznej wiadomości informacji o udziale w Programie i stosowania m.in. 

w miejscach udzielania ulg i uprawnień materiałów promocyjnych Programu zawierających 

w szczególności jego logotyp, 
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- udostępniania danych statystycznych dotyczących udzielonej pomocy (w przypadku, gdy partner 

prowadzi taką sprawozdawczość). 

Natomiast Województwo: 

- przekazuje partnerom niezbędne informacje o Programie, 

- w ramach akcji informacyjnej przedstawia w materiałach informacyjnych oraz na stronie 

internetowej slaskiedlarodziny.pl przedmiotowe przedsięwzięcie oraz zakres ulg i uprawnień 
udzielanych przez partnerów. 

Ponadto Województwo Śląskie jako realizator Programu odpowiada za jego koordynowanie 

i realizowanie szeregu działań o charakterze promocyjno-informacyjnym, organizacyjno-

administracyjnym oraz sprawozdawczym. 

4.3.1 Działania informacyjno-promocyjne 

Działania informacyjno-promocyjne są związane m.in. z: 

- prowadzeniem strony internetowej slaskiedlarodziny.pl, która jest podstawowym źródłem 

informacji o przedsięwzięciu i zawiera przede wszystkim bazę partnerów wraz z wykazem 

zaoferowanych przez nich ulg i uprawnień, jak również dokumenty programowe i informacje 

powiązane z zakresem tematycznym przedsięwzięcia. Dodatkowo informacje o Programie 

pojawiają się na stronie Województwa Śląskiego slaskie.pl, 

- przygotowaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych, 

- dbałością o zachowanie spójnej identyfikacji wizualnej Programu z wykorzystaniem logotypu 

Programu. Logotyp ten dostępny jest w różnych wersjach, ale każdorazowo składa się z napisu 

Śląskie dla rodziny oraz wizerunku pięcioosobowej rodziny (szczegóły określono w księdze znaku 

zamieszczonej na stronie slaskiedlarodziny.pl). Ponadto zalecane jest dodatkowe wykorzystywanie 

logo Województwa Śląskiego zawierającego logotyp (napis) Śląskie. oraz znak graficzny. 

4.3.2 Działania organizacyjno-administracyjne 

W ramach Programu realizowane są działania organizacyjno-administracyjne związane przede 

wszystkim z: 

- przyjmowaniem i weryfikowaniem zgłoszeń do Programu, 

- prowadzeniem bazy partnerów wraz z wykazem zaoferowanych przez nich ulg i uprawnień  
na stronie slaskiedlarodziny.pl.  

4.3.3 Działania sprawozdawcze 

W oparciu o dane corocznie zbierane od partnerów, opracowywana jest pisemna informacja 

z realizacji Programu. Jest ona przedkładana Sejmikowi Województwa Śląskiego przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, w terminie do końca pierwszego kwartału następującego po roku, 

którego dotyczy informacja. 

5. Finansowanie Programu 

Wśród potencjalnych źródeł finansowania Programu zidentyfikowano m.in.: 

- budżet Województwa Śląskiego, 

- budżet gmin i powiatów, 

- budżet państwa, 

- środki podmiotów gospodarczych, 

- środki własne organizacji pozarządowych, 

- środki innych instytucji prowadzących działania na rzecz rodziny. 
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