Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/401/20
Rady Miasta Tychy
Regulamin Programu „3+ liczna rodzina”

§1
Program „3+ liczna rodzina” skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie miasta Tychy oraz podopiecznych placówek opiekuńczowychowawczych w Tychach.
§2
Program ma na celu:
1. wsparcie uczestników Programu poprzez umacnianie rodziny i poprawę sytuacji
ekonomicznej,
2. kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,
3. zwiększenie szans rozwojowych i edukacyjnych uczestników Programu.
§3
Cele Programu będą realizowane poprzez:
1. wprowadzenie ulg dla członków rodzin wielodzietnych przez jednostki organizacyjne
miasta Tychy,
2. pozyskiwanie i współpraca z partnerami Programu będącymi m.in. spółkami prawa
handlowego z udziałem miasta Tychy oraz podmiotami prywatnymi prowadzącymi
działalność gospodarczą poprzez oferowanie ulg dla członków rodzin wielodzietnych,
3. tworzenie przychylnego klimatu lokalnego dla inicjatyw na rzecz rodzin wielodzietnych,
4. promocję Programu za pośrednictwem wszelkich mediów.
§4
1. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się:
a) rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Tychy, składającą się z rodziców (rodzica) lub
małżonka rodzica, którzy mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci w wieku
do 18. roku życia lub 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko się uczy lub studiuje,
b) rodziców zastępczych oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka wraz z dziećmi.
2. Przez rodzinę zastępczą oraz osoby prowadzące rodzinny dom dziecka rozumie się
rodzinę i osoby, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
3. Przez Kartę rozumie się kartę Programu „3+ liczna rodzina”. Wzór Karty jest określony
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§5
1. Karta wydawana jest na okres 5 lat lub do momentu posiadania uprawnień do
korzystania z Programu, określonych w ust. 2-7.
2. Karta przysługuje rodzicom (rodzicowi) lub małżonkowi rodzica, o których mowa
w § 4 ust. 1 lit. a) do czasu wygaśnięcia uprawnień dla ostatniego dziecka.
3. Prawo do posiadania Karty przysługuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia lub
do 25. roku życia, jeśli dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie
nauki.
4. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez
okres, o którym mowa w ust. 3 mimo utraty tego uprawnienia przez dzieci, które
wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.
5. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu
składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej
spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3.
6. W przypadku rodziców zastępczych spokrewnionych lub niezawodowych, Karta
przyznawana jest na okres postanowienia sądu.
7. W przypadku zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego, Karta przyznawana jest do czasu wygaśnięcia umowy o pełnieniu funkcji
zawodowej rodziny zastępczej.
8. W przypadku dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
w Tychach, Karta jest przyznawana z zastosowaniem ust. 3, na wniosek dyrektora
placówki opiekuńczo – wychowawczej.
9. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy
rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka
w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie
ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci.
10. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu
rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu dzieci z uwagi na
niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
11. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który zmienił
miejsce zamieszkania i zamieszkuje poza terenem Miasta Tychy.
12. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, w tym
zmiany miejsca zamieszkania lub innych danych, uczestnik Programu jest zobowiązany
do niezwłocznego powiadomienia o tym organu, który przyznał Kartę.
§6
1. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Karty „3+ liczna rodzina”.
2. Karta wydawana jest bezpłatnie.
3. Wnioski o wydanie lub przedłużenie Karty rozpatrywane będą wyłącznie z kompletem
następujących, aktualnych dokumentów przedstawionych do wglądu przy składaniu
wniosku:
a) w przypadku rodziców, małżonków lub opiekunów prawnych – dowód tożsamości ze
zdjęciem,
b) w przypadku osób, które ukończyły 18. rok życia i kontynuują naukę – legitymacja lub
zaświadczenie wydane przez stosowną placówkę oświatową/edukacyjną,
c) w przypadku rodzin zastępczych – postanowienie sądu, umowa o pełnieniu funkcji
rodziny zastępczej lub inny dokument potwierdzający opiekę nad dzieckiem.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, Karta zostaje wydana członkom rodziny wielodzietnej
w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Złożenie wniosku i odbiór Kart jest
możliwy przez pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.
5. W przypadku utraty, zgubienia, kradzieży lub uszkodzenia Karty, członek rodziny
wielodzietnej może złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.
6. Karta posiada dane identyfikacje właściciela, ma charakter osobisty i nie może być
udostępniania innym osobom.

7. Wniosek o przedłużenie Karty na kolejne lata można złożyć nie wcześniej niż miesiąc
przed upływem okresu ważności.
§7
1. Współpraca z partnerami Programu odbywa się na zasadzie porozumień zawartych
pomiędzy miastem Tychy a partnerami, określającymi ulgi dla członków rodzin
wielodzietnych korzystających z Programu.
2. Lista partnerów Programu wraz z oferowanymi ulgami będzie publikowana na stronie
internetowej miasta Tychy.

