
System wsparcia dla rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej: 
 zasiłek rodzinny 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego 
zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu  
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, 
opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej 
się. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego 
uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium 
dochodowego. Osoba mająca prawo do zasiłku 
rodzinnego może ubiegać się o następującej dodatki: 
dodatek z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki 
nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania 
dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
i z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
 
 dodatek mieszkaniowy  

mogą dostać te rodziny, w których dochód na osobę 
jest niższy niż 125 procent najniższej emerytury. 
Oprócz dochodu przyznanie dodatku zależy od 
opinii komisji badającej warunki życia rodziny.  
W zależności od wysokości dochodu, powierzchni 
mieszkania i kosztów utrzymania dodatek może 
wynosić od kilkudziesięciu do ponad 300 zł 
miesięcznie. 
 
 
 dodatek energetyczny  

wynosi rocznie nie więcej niż 30 procent iloczynu 
limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny 
energii elektrycznej dla odbiorcy. Prawo do dodatku 
energetycznego przysługuje tzw. odbiorcy 
wrażliwemu. Odbiorca wrażliwy to osoba, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy lub która spełnia 
warunki do jego otrzymania oraz która jest stroną 
umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energety-
cznym. 
 

Szczegóły na stronie: 
www.mpips.go.pl 

 

 

Inne formy pomocy 
 

Program Rodzina 500 plus 
 

Z pomocy w formie świadczenia wychowawczego 
mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci  
do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum 
dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła 
otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne 
dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 
800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie 
na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących 
dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe 
jest wyższe i wynosi 1 200 zł netto. 
 

Szczegóły na stronie  
www.program500plus.pl 

 

 

 
 
Miejsce składania wniosku:  
Wydział Świadczeń Rodzinnych 
Urzędu Miejskiego w Turku 
ul. Browarna 11 
 
 
Dodatkowe informacje udziela: 
Wydział Świadczeń Rodzinnych 
Urzędu Miejskiego w Turku 
ul. Browarna 11 
tel.63 289 61  
e-mail:osr@miastoturek.pl 

 
Poradnik sfinansowany przez  

Gminę Miejską Turek 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta 

Turku 
Romualda Antosika 

 

Inicjatywa Radnej Rady Miejskiej Turku – 
Elżbiety Niespodziańskiej 

 
Opracowanie 
Wydział Spraw Społecznych  
Urzędu Miejskiego w Turku  
 listopad 2016 r. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

PORADNIK  

DLA RODZIN WIELODZIETNYCH 
MIASTA TURKU 

 

 

 

 

 

 



Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek 

i  dodatkowych uprawnień dla rodzin, które mają na 

utrzymaniu przynajmniej troje dzieci zarówno  

w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych.  

 

 

 

Karta wydawana jest bezpłatnie: 

 rodzicom  bezterminowo,  

 dzieciom – do 18 roku życia  

lub do ukończenia nauki,  maksymalnie do 

25 roku życia, w przypadku osób 

niepełnosprawnych karta wydawana jest na 

czas orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna na: 

www.rodzina.gov.pl. 

 

 
Miejsce składania wniosku:  
Urząd Miejski w Turku 
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Kaliska 59. 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje udziela: 
Wydział Spraw Społecznych  
Urzędu Miejskiego w Turku 
 tel.63 289 61 44/45 
 e-mail:oss@miastoturek.pl 

 

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny 
 

 
Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom 

wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych 

warunkach z katalogu oferty kulturalnej, 

oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez 

system zniżek wprowadzony przez Podmioty 

przystępujące do Programu ,,Wielkopolska Karta 

Rodziny”.  

 
Karta wydawana jest bezpłatnie: 

 na okres nie dłuższy niż 24 miesiące 

rodzinie mającej na utrzymaniu 

przynajmniej troje dzieci do 18 roku życia 

lub do ukończenia nauki, maksymalnie 

do 26 roku życia; w przypadku osób 

niepełnosprawnych karta wydawana jest 

na czas orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna na: 

www.rops.poznan.pl 
 

 
Miejsce składania wniosku:  
Urząd Miejski w Turku 
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Kaliska 59. 
 
 
 

 
 

 
 

Dodatkowe informacje udziela: 
Wydział Spraw Społecznych  
Urzędu Miejskiego w Turku 
 tel.63 289 61 44/45 
 e-mail:oss@miastoturek.pl 

Turkowska Karta Dużej Rodziny 
 

 
Turkowska Karta Dużej Rodziny stwarza system 

ulg, zwolnień i preferencji rodzinom wielodzietnym 

zamieszkującym na terenie Turku mającym na 

utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. 

 

 

 

 

Karta wydawana jest bezpłatnie: 

 rodzicom  bezterminowo,  

 dzieciom – do 18 roku życia  

lub do ukończenia nauki,  maksymalnie do 

25 roku życia, w przypadku osób 

niepełnosprawnych karta wydawana jest na 

czas orzeczenia o niepełnosprawności. 

 
Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna na: 

www.miastoturek.pl 

 
 
 
Miejsce składania wniosku:  
Urząd Miejski w Turku 
Biuro Obsługi Klienta  
ul. Kaliska 59. 
 
 
 
 

 
 

Dodatkowe informacje udziela: 
Wydział Spraw Społecznych  
Urzędu Miejskiego w Turku 
 tel.63 289 61 44/45 
 e-mail:oss@miastoturek.pl 

http://www.rodzina.gov.pl/
http://www.rops.poznan.pl/
http://www.miastoturek.pl/

