
                                                                                            Załącznik  

                                                                                            do Uchwały Nr 680 

                                                                                            Rady Miasta Konina 

                                                                                            z dnia 28 marca 2018 roku 

 

  

Program Konińska Karta Rodziny 3+ 

 

 

§ 1. 

1. Program Konińska Karta Rodziny 3+ zwany dalej Programem skierowany jest do rodzin 

wielodzietnych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych, w tym pełniących 

funkcję pogotowia rodzinnego.  

2. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę zamieszkującą na terenie miasta 

Konina, prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe, składającą się z rodziców 

(opiekunów) lub z jednego rodzica (opiekuna) mających na utrzymaniu troje i więcej 

dzieci do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub 

studiuje, bądź legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

3. Poprzez rodzinę zastępczą rozumie się prawną formę opieki nad dzieckiem całkowicie lub 

częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Do otrzymania karty uprawniona będzie 

rodzina zastępcza, która wychowuje łącznie co najmniej 3 dzieci przysposobionych lub 

biologicznych w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko 

uczy się lub studiuje. Przepisy dotyczące pieczy zastępczej uregulowane są w ustawie 

z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

 

§ 2. 

Program ma na celu: 

1. Promocję modelu rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. 

2. Wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych. 

3. Zwiększenie rodzinom wielodzietnym dostępności do oferty kulturalnej, sportowej 

 i rekreacyjnej. 

4. Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta. 

  

§ 3. 

Program będzie realizowany poprzez zapewnienie osobom wymienionym w § 1 zniżek i ulg 

aktualizowanych na bieżąco na stronie internetowej miasta Konina w zakładce „Konińska 

Karta Rodziny 3+”.  
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§ 4. 

 

1. Jako potwierdzenie uprawnień do korzystania z instrumentów, o których mowa w § 3 

wprowadza się Konińską Kartę Rodziny 3+. 

2. Wzór Konińskiej Karty Rodziny 3+ stanowi załącznik nr 1 do Programu. 

3. Konińska Karta Rodziny 3+ jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym została 

wydana, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 i 3. 

4. Konińską Kartę Rodziny 3+ będzie otrzymywał każdy członek rodziny.  

5. Konińska Karta Rodziny 3+ zawiera imię, nazwisko, datę urodzenia oraz datę ważności 

i jest ważna z dokumentem tożsamości. W przypadku dziecka nieposiadającego własnego 

dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej karta honorowana jest wraz 

z dokumentem rodzica (opiekuna). 

 

§ 5. 

 

Uzyskanie Konińskiej Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica lub 

opiekuna złożony w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koninie ul. Wojska 

Polskiego 2.   Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do Programu. 

1. Rodzice (opiekunowie) składający wniosek powinni okazać oryginały dokumentów 

potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej: 

− w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych - dowód tożsamości ze zdjęciem, 

− w przypadku dzieci do 18 roku życia - akt urodzenia, 

− w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie ze szkoły średniej lub 

z uczelni, 

− w przypadku rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo – wychowawczej 

(rodzinnego domu dziecka) - postanowienie sądu. 

2. Wniosek o wydanie Konińskiej Karty Rodziny 3+ rozpatrywany będzie w ciągu miesiąca 

od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. 

3. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie późnej niż w ciągu  

1 miesiąca po jego złożeniu. 

4. Wnioski o wydanie karty na kolejny rok można składać od 1 listopada roku 

poprzedzającego wydanie karty. 

5. W przypadku utraty (zniszczenia) karty wnioskodawca winien złożyć informację o tym 

fakcie w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego i może wystąpić o wydanie 

wtórnika karty. 

6. Wydanie karty jest bezpłatne. 
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§ 6. 

Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg jest naklejka informująca o honorowaniu 

Konińskiej Karty Rodziny 3+ umieszczana w witrynach instytucji i firm, które przystąpiły do 

Programu.  Wzór naklejki stanowi załącznik nr 3 do Programu.  

 

§ 7. 

W trakcie realizacji Programu mogą do niego przystępować kolejne instytucje 

i przedsiębiorcy prywatni honorujący Konińską Kartę Rodziny 3+. 

Aktualizowana lista firm i instytucji biorących udział w Programie, umieszczana będzie na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce Konińska Karta Rodziny 3+. 

 

§ 8. 

Program będzie podlegał monitorowaniu i ewaluacji. 

 

           Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

         /-/ Wiesław Steinke 

 


