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DUMNI Z RODZINY
ZJAZD DUŻYCH RODZIN – Lubartów 14-16 czerwca 2019
W dniach 14-16 czerwca 2019 roku Powiat Lubartowski, Miasto Lubartów oraz Związek
Dużych Rodzin „Trzy Plus” będą gospodarzami VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.
Ogólnopolskie Zjazdy Dużych Rodzin co roku gromadzą środowisko dużych rodzin z całej
Polski, gromadząc około tysiąca uczestników, w tym większość dzieci. Zjazdy to
rozpoznawalne, wielkie trzydniowe święta radości, koncertów i spotkań, w których co roku
uczestniczy ponad tysiąc osób.
Pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce w Grodzisku w 2013 roku. W kolejnych latach
gospodarzami Zjazdów były: Lublin (2014), Łowicz (2015), Gniezno (2016), Nysa (2017) i
Szczecin (2018). Tegoroczny, VII Zjazd Dużych Rodzin odbędzie się w Lubartowie w dniach
14-16 czerwca.
Główne wydarzenia tegorocznego Zjazdu odbywać się będą w Lubartowie – mieście
położonym ok. 20 km na północ od Lublina, którego historia sięga XVI wieku, a nazwa wiąże
się z rodami jego właścicieli: Firlejów i Sanguszków. Lubartów szczyci się zabytkową
bazyliką pw. św. Anny, starym klasztorem ojców Kapucynów, a przede wszystkim okazałym
pałacem Sanguszków – fundatorów miasta. W niedalekiej okolicy położony jest kompleks
pałacowo-parkowy Zamoyskich w Kozłówce, a z atrakcji turystycznych – jezioro Firlej.
Udział w warsztatach, spotkaniach, koncertach i biesiadach, celebrowanie wspólnych
posiłków, są okazją do atrakcyjnego spędzenia czasu, relaksu i zabawy dla całej rodziny; to
także doskonała sposobność spotkania znajomych i nawiązania nowych znajomości i
przyjaźni. Zjazdy Dużych Rodzin stwarzają szansę, by w dzisiejszym zmaterializowanym
świecie dostrzec i docenić wartość rodziny i relacji z drugim człowiekiem.
Każdy Zjazd podejmuje temat – ważny ekonomicznie i społecznie dla polskich rodzin.
W ub. latach był to m.in. bon wychowawczy, Karta Dużej Rodziny czy wartość pracy mam
wychowujących dzieci. Zjazd w Lubartowie poruszy tematykę dostępności mieszkaniowej dla
polskich rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki
Prezydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Komunikat prasowy Związku Dużych Rodzin TRZY PLUS
Program 500+ poprawił wiele w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb rodzin, a w
szczególności rodzin wielodzietnych. W kwestiach mieszkaniowych od wielu lat utrzymuje się jednak
bardzo negatywny trend niskiej dostępności mieszkao dla rodzin powiększających się, a w
szczególności wysoce wielodzietnych z 4, 5 i większą liczbą dzieci. Na rynku niewiele jest mieszkao o
odpowiednim metrażu, a jeśli nawet są, to poza możliwościami finansowymi dużych rodzin. Wynika
to ze specyfiki funkcjonowania rodziny wielodzietnej, a szczególnie wysoce wielodzietnej, gdy
dochody rodziców rozkładają się na wielu członków rodziny. Bardzo niska dostępnośd mieszkao i brak
odpowiedniej oferty nie tylko na rynku komercyjnym, ale także komunalnym w kraju, jest m.in.
przyczyną kolejek, trwających niekiedy nawet do 8 lat (średnia 6 lat). Kilka wybranych danych
statystycznych prezentujących stan zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w kraju na tle krajów UE:
1. Wskaźnik przeludnienia – wg danych EUROSTAT w 2017 r. 40,5% Polaków zasiedlało
przeludnione lokum. Ten wynik oznacza niewielki spadek względem 2016 r. (o 0,2 pkt. proc.).
2. Wskaźnik mieszkao na 1000 mieszkaoców: w 2017 r. wzrosła liczba mieszkao w przeliczeniu
na 1000 mieszkaoców Polski. Wynik odnotowany na koniec 2016 r. (376 mieszkao/1000
mieszkaoców Polski), jest daleki od obecnego poziomu średniej UE (435-440 mieszkao na
1000 osób).
3. Wskaźnik zagnieżdżenia, wg danych EUROSTAT z 2018 r. niemal co drugi dorosły Polak (25-34
lata) mieszka z rodzicami. Niektórych nie stad na wyprowadzkę z domu.
Rozwiązania i doświadczenia zagraniczne oraz niektóre polskie pokazują, że można poprzez
odpowiednią politykę mieszkaniową poprawid dostępnośd mieszkaniową dla ludności. Jej
konsekwencją jest pozytywny wpływ na tworzenie warunków do posiadania większej liczby dzieci w
rodzinach. Do takich działao zalicza się:
1. Stosowanie dopłat do czynszu, dodatków mieszkaniowych, które znacząco poprawiają tzw.
zdolnośd czynszową i mogą wpływad na szybsze zapewnienie znośnych warunków
mieszkaniowych dla rodzin wielodzietnych.
2. Gwarancje kredytowe i dopłaty do odsetek poprawiające zdolnośd kredytową.
3. Ulgi podatkowe – zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości, odpisanie od podatku
kosztów budowy mieszkania, domu
4. W każdym z ww. punktów wysokośd wsparcia zależna od liczby dzieci.
5. Wolnośd wyboru: kupno bądź wynajem mieszkania.
Wg wstępnych wyliczeo w Polsce brakuje ok. 200 tys. urodzonych dzieci rocznie. Aby zapewnid
wymienialnośd międzypokoleniową tak duża liczba urodzeo jest niezbędna przez następnych
kilkanaście lat. Szacuje się, że z tego powodu rynek mieszkaniowy traci rocznie ok. 100 mld złotych
(kosztów wybudowania mieszkao i towarzyszącej jej infrastruktury).
Związek Dużych Rodzin 3 Plus dostrzegając tą ważną rolę mieszkao w usuwaniu barier posiadania
większej liczby dzieci i poprawy warunków mieszkaniowych innych rodzin z dziedmi jest żywotnie
zainteresowany podjęciem debaty, dyskusji i badao nad rozwiązaniami, które w efektywny sposób
zmienią sytuację mieszkaniową każdej polskiej rodziny.

Kwestia mieszkaniowa
w opinii Związku Dużych Rodzin Trzy Plus
(skrót)

Jedną z podstawowych potrzeb bytowych rodzin jest bezpieczeostwo mieszkaniowe i utrzymujący się
od wielu lat bardzo negatywny trend braku dostępności mieszkao dla rodzin powiększających się, a w
szczególności wysoce wielodzietnych z 4, 5 i większą liczbą dzieci. Przyczynami tego stanu jest brak
mieszkao o odpowiednim metrażu zarówno na rynku komercyjnym, jak i komunalnym (średni czas
oczekiwania 6 lat), trudno dostępne kredyty dla dużych rodzin oraz brak odpowiedniej oferty
wynajmu
mieszkao.
Na tle krajów UE stan zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pokazują wybrane dane:
4. Przeludnienie – wg danych EUROSTAT w 2017 r. 40,5% Polaków zasiedlało przeludnione
lokum
5. Liczba mieszkao na 1000 mieszkaoców: w 2016 r. w Polsce 376 mieszkao; średnia UE 435-440
Poprzez odpowiednią politykę mieszkaniową można poprawid dostępnośd mieszkao i tworzyd
warunki do posiadania większej liczby dzieci w rodzinach. Do takich działao zalicza się m.in.:
6. Dopłaty do czynszu, dodatki mieszkaniowe, poprawiające tzw. zdolnośd czynszową;
7. Gwarancje kredytowe i dopłaty do odsetek poprawiające zdolnośd kredytową;
8. Ulgi podatkowe – zwolnienie z podatku od sprzedaży nieruchomości, odpisanie od podatku
kosztów budowy mieszkania, domu;
Aby zapewnid wymienialnośd międzypokoleniową w Polsce brakuje ok. 200 tys. urodzonych dzieci
rocznie przez następnych kilkanaście lat.
Związek Dużych Rodzin 3 Plus dostrzegając ważną rolę poprawy warunków mieszkaniowych w
usuwaniu barier posiadania większej rodziny jest zainteresowany podjęciem debaty i badao nad
rozwiązaniami, które w efektywny sposób zmienią sytuację mieszkaniową każdej polskiej rodziny.
Debatę na ten temat podejmą eksperci na panelu podczas VII Zjazdu Dużych Rodzin w Lubartowie,
który będzie miał miejsce w dniach 14-16 czerwca 2019 r.

