
 
 

 
UCHWAŁA NR XL/805/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 29 listopada 2013 r. 
 

w sprawie przyjęcia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny  
 

Na podstawie art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa ( j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 596 z późn. zm. ), oraz art. 21 ust. 4 ustawy 
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. społecznej  (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 
182 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/763/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23.09.2013r. w sprawie przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego do realizacji działań dotyczących wprowadzenia Wojewódzkiej Karty 
Dużej Rodziny. 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Na terenie województwa podkarpackiego uchwala program działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych pod nazwą „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny”. 

 
§ 2 

Celem wprowadzenia Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny jest:  
1. promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji, 
2. poprawę warunków życia dużych rodzin, 
3. wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci 

wychowywanych w rodzinie, 
4. zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w szczególności korzystając  

z dóbr kultury i innych na terenie województwa podkarpackiego, 
5. budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu 

korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.  
 

§ 3 
Ilekroć w uchwale jest mowa o : 
1. Programie – należy przez to rozumieć program pod nazwą „Wojewódzka Karta 
Dużej Rodziny”. 
 
2. Karcie – należy przez to rozumieć „Wojewódzką Kartę Dużej Rodziny” 
uprawniającą uczestników do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych 
lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez wszystkie podmioty biorące 
udział w Programie.  
 
3. Dużej rodzinie – należy przez to rozumieć: 
a) rodzinę zamieszkałą i zameldowaną pod wspólnym adresem na terenie 

województwa podkarpackiego, składającą się z rodziców/rodzica, posiadającą na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 
ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś  



w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających 
pod opieką rodzica. 

 
b)  rodzinę zastępczą zamieszkałą i zameldowaną pod wspólnym adresem na terenie 

województwa podkarpackiego, sprawującą prawną formę opieki rodzicielskiej,  
o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.   

 
4. Podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot biorący udział na mocy niniejszej 
uchwały lub zawartego porozumienia w Programie  
 

§ 4 
Program obejmować będzie wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych 
przez Podmioty biorące udział w Programie (Załącznik nr 1). 

 
§ 5 

1. Program pozwala na przystąpienie do niniejszego przedsięwzięcia innych 
instytucji i podmiotów, także niesamorządowych po uprzednim podpisaniu 
stosownych  porozumień.  

2. Karty wydawane przez samorządy terytorialne województwa podkarpackiego 
honorowane będą przez podmioty z pozycji województwa po uprzednim 
podpisaniu porozumień pomiędzy samorządami. 

 
§ 6 

Ulgi i uprawnienia wynikające z korzystania z „Wojewódzkiej Karty Dużej Rodziny” 
zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Rzeszowie.  

 
§ 7 

Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Rzeszowie. 

 
§ 8 

Środki finansowe niezbędne do realizacji i promocji Programu, wydatkowane są  
z budżetu województwa podkarpackiego. 
 
 

§ 9 
1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do przygotowania  
i wprowadzenia zasad realizacji Programu w tym m.in. podpisywania porozumień  
z innymi podmiotami, wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania  
i korzystania z Karty, wniosku o wydanie karty, wzoru karty.  

  

 
§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Uchwały NR XL/805/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 29 listopada 2013 r. 

 
 

L.p Nazwa Instytucji Kultury Oferta dla Rodzin wielodzietnych 
1. Arboretum i Zakład Fizjografii  

w Bolestraszycach 
Od początku sezonu turystycznego 2014 
wprowadzenie 50% zniżki na bilety wstępu  

2. Centrum Kulturalne w Przemyślu  50% zniżki przy zakupie biletów wstępu na 
organizowane przez CK imprezy kulturalne  

3. Galeria Sztuki Współczesnej  
w Przemyślu 

Bezpłatny udział we wszystkich formach 
wydarzeń kulturalnych i warsztatów 

4. Filharmonia Podkarpacka im.  
A. Malawskiego w Rzeszowie 

Przy cenie biletu ulgowego 20 zł – dla 
posiadaczy karty 15 zł, 
Przy cenie biletu ulgowego 30 zł – dla 
posiadaczy karty 20 zł, 
Przy cenie biletu ulgowego 40 zł – dla 
posiadaczy karty 30 zł, 
Przy cenie biletu ulgowego 50 zł i 60 zł – dla 
posiadaczy karty 30 zł, 
Przy cenie biletu ulgowego 70 zł i 80 zł – dla 
posiadaczy karty 50 zł 

5. Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku 

Bilety wstępu czteroosobowej rodziny do 
skansenu – 40 zł, a w przypadku zniżki 
rodzinnej koszty biletów stanowią 25% 
powyższej kwoty. 
Ponadto wstęp wolny obowiązuje podczas 
imprez organizowanych przez muzeum oraz  
w poniedziałki w godzinach 8- 11 wstęp wolny 
do skansenu 

6. Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej 

Ulga 50 % na wszystkie usługi muzeum (bilety 
wstępu, opłaty przewodnicka i opłaty za 
warsztaty). 

7. Muzeum Marii Konopnickiej  
w Żarnowcu 

Zwiedzanie muzeum w cenie biletu rodzinnego 
plus bilety bezpłatne. Ulga dla rodziny 
5 osobowej – jeden bilet bezpłatny, a 4 bilety 
rodzinne odpłatne,  
6 osobowej - 2 bilety bezpłatne, a 4 bilety 
rodzinne odpłatne itd. 

8. Muzeum Narodowe Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu 

Wprowadzenie bezpłatnego wstępu do 
muzeum i jego oddziałów  

9. Muzeum Podkarpackie w Krośnie  Według zasad: 
Wszystkie wystawy stałe-  
Rodzina 2+3 i więcej dzieci 22 zł 
Wystawy czasowe- 
Rodzina 2+3 i więcej dzieci cena biletu 12 zł . 

10. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Ulga 50 % na zakup biletów wstępu  
11. Wojewódzki Dom Kultury  

w Rzeszowie 
Nieodpłatny udział w ofercie imprezowo- 
koncertowej WDK-u. Poniedziałkowe projekcje 
filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Filmowego „KLAPS” - fundowanych będzie 
pięć dwuosobowych zaproszeń. 

 


