
Warunki i uprawnienia do otrzymania „ Przemyskiej Karty Rodziny 

Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej.” 

 

 
Program „ Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” adresowany jest 

do rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkujących i zameldowanych na terenie 

miasta Przemyśla. 

 

1. Przez rodzinę wielodzietną - należy rozumieć rodzinę, mającą na utrzymaniu troje lub 

więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia jeśli kontynuuje naukę. 

2. Przez rodzinę zastępczą - należy rozumieć prawną formę opieki nad dzieckiem, 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w 

ustawie z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

3. Przez dziecko – należy rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz 

dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko 

znajdujące się pod opieką prawną. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim. 

 Na realizatora programu na terenie miasta Przemyśla wyznaczony jest Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Przemyślu w następującym zakresie : 

 przyjmowanie wniosków o wydanie Karty „Przemyska Rodzina 3+”, 

 potwierdzanie uprawnień do korzystania z instrumentów programu, 

 składanie informacji w zakresie ilości wydanych kart. 

 

W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny rodzic/opiekun prawny składa 

w Sekretariacie MOPS ul. Leszczyńskiego 3 wypełniony i podpisany wniosek, do którego 

dołącza ; 

 

 Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego poświadczające zameldowanie na terenie miasta 

Przemyśla, 

 Zaświadczenie, oświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający 

kontynuowanie nauki  dla dzieci powyżej 18 roku życia, 

 W przypadku rodzin zastępczych, co do których postanowienia o ustanowieniu 

rodziny zastępczej nie znajdują się w aktach MOPS – kserokopia postanowienia 

sądowego ustanowienia rodziny zastępczej. 

 

Wniosek o wydanie karty rozpatrywany jest niezwłocznie w przypadku złożenia kompletu 

dokumentów. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie 

później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

Potwierdzenia odbioru Kart dokonuje się na wniosku.  

Każda Karta jest imienna. Karta ważna jest z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym 

tożsamość. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu tzw. w wieku przedszkolnym, 

Karta jest ważna wraz z Kartą rodzica/opiekuna lub rodzeństwa z dokumentem 

potwierdzającym jego tożsamość. 

W przypadku utraty Karty lub jej uszkodzenia, osoba uprawniona zobowiązana jest 

niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie MOPS w formie pisemnej wraz z prośbą o wydanie 

duplikatu Karty. 

Karty wydawane są na okres 1 roku tj. od 1 października do 30 września roku następnego. 

Ważność karty przedłuża się przed końcem okresu jej ważności. 



Odbiór Kart następuje w Dziale Dodatków Mieszkaniowych MOPS ul. Dworskiego 98 , gdzie 

też następuje przedłużenie ważności kart. 

 

Instrumentami umożliwiającymi realizowanie Karty są : 

 

1. Ulga polegająca na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na wybrane obiekty 

Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z 50% zniżką, tj. wodny plac zabaw, basen, 

lodowisko, tor saneczkowy. 

2. Zakupu jednego karnetu czasowego ( 2 lub 4 godzinnego) dziennie dla jednego 

posiadacza Karty na korzystanie ze stoku narciarskiego z 50% zniszką. 

3. Ulga polegająca na umożliwieniu zakupu biletów wstępu na imprezy organizowane 

przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek z 50% zniżką, 

4. Ulgi polegającej na umożliwieniu zakupu biletów wstępu do Muzeum Narodowego 

Ziemi Przemyskiej ze 100% zniżką, 

5. Ulgi polegającej na otrzymaniu 10% zniżki na towary znajdujące się w ofercie sklepu 

LEROY MERLIN KRASNE-  Krasne 20A 36-007 Krasne  (uldze nie podlegają 

towary objęte promocją, wyprzedażą oraz produkty z działu budowlanego).  

6. Ulgi polegającej na zakupie trzygodzinnego biletu w cenie 15zł. w WONDER 

WORLD S.C. -  sala zabaw JUPI PARK w Galerii Sanowa ul. Brudzewskiego 1         

w Przemyślu ( zniżki nie łączy się ze standardową zniżką pt. „ wejście dla trzeciego 

dziecka gratis”),  zniżka na organizację urodzin w kwocie 50zł. 

7. Ulgi polegające na zakupie towarów w marketach  „ MRÓWKA” z 12% zniżką. 

8. Zastosowania ulg przez inne podmioty publiczne i prywatne działające na terenie 

Gminy Miejskiej Przemyśl oferujące zniżki, bonifikaty i inne ulgi na swe usługi bądź 

towary, które przyłączyły się  do programu. 


