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UCHWAŁA Nr 85
rADY MINISTrÓW

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.1)) 
Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się rządowy program dla rodzin wielodzietnych, zwany dalej „programem”, mający na celu:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

§ 2. 1. Ministrowie, każdy w zakresie swojej właściwości, biorąc pod uwagę możliwość realizacji celów, o których mo-
wa w § 1, mogą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności przez przyznanie tym rodzinom 
uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za wstęp do podległych im instytucji lub świadczone przez nie usługi 
oraz w opłatach za czynności administracyjne.

2. Koordynatorem programu ustanawia się ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. W przypadku przyznania rodzinom wielodzietnym uprawnień przez właściwych ministrów wykaz tych uprawnień 
oraz instytucji je przyznających jest niezwłocznie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecz-
nego.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie zamieszcza wykaz na stronie internetowej 
urzędu go obsługującego.

§ 3. 1. Do programu mogą przystąpić podmioty inne niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów.

2. W przypadku przystąpienia do programu podmiotów, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zabez-
pieczenia społecznego zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego wykaz uprawnień oraz podmiotów je 
przyznających.

§ 4. Wykazy, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2, są aktualizowane każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień 
lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

§ 5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego jest obowiązany do prowadzenia, w szczególności za po-
mocą środków masowego przekazu, kampanii informacyjnej na rzecz rodzin wielodzietnych.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598. 
Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548.
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§ 6. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

§ 7. Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzi-
nom wielodzietnym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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