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Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
/województwa małopolskiego/

Dotyczy: pozyskiwania Partnerów Karty Dużej Rodziny.

W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając Kartę Dużej 
Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Po ponad roku 
funkcjonowania programu, ponad 1000 podmiotów z różnych branż (m.in. spożywczej, 
odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej) oferuje zniżki dla rodzin wielodzietnych 
na terenie całego kraju. W województwie małopolskim ze zniżek korzysta blisko 171,4 tys. 
osób, z czego niemal 64% stanowią dzieci i młodzież.  

Jednak, aby inicjatywa dalej mogła się rozwijać i coraz ściślej spełniać społeczne 
oczekiwania, niezbędne jest włączenie do Karty Dużej Rodziny nowych podmiotów, 
wzbogacających istniejącą ofertę wsparcia rodzin wielodzietnych.

Mając powyższe na uwadze, na wniosek Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przekazuję w załączniku dokumenty 
informacyjne dotyczące Karty Dużej Rodziny i jednocześnie zwracam się do Państwa 
z prośbą o zaangażowanie w proces pozyskiwania nowych podmiotów – lokalnych 
przedsiębiorców i instytucji poprzez:

1) umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w prowadzonych przez Państwa 
mediach społecznościowych załączonego informatora „Jak zostać partnerem Karty Dużej 
Rodziny”, oraz linku do elektronicznej deklaracji dołączenia do Karty Dużej Rodziny 
dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr, 
wykorzystując w tym celu logo przekazane w załączniku. 

2) rozpowszechnianie informacji dotyczących Karty Dużej Rodziny oraz zachęcanie 
lokalnych przedsiębiorców do przystąpienia do ogólnopolskiego programu, m.in. przy 
okazji:
 organizowania, z udziałem lokalnych przedsiębiorców, tematycznych konferencji, 

forów lub sympozjów,
 prowadzenia spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej na terenie 

gminy,
 bezpośrednich służbowych kontaktów przedstawicieli samorządu terytorialnego 

z lokalnymi przedsiębiorcami,
 okolicznościowych spotkań z mieszkańcami gminy,
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 okresowych spotkań w szkołach nauczycieli z rodzicami prowadzącymi działalność 
gospodarczą, zainteresowanymi przystąpieniem do KDR.

Do współpracy w ramach Karty Dużej Rodziny mogą przystąpić podmioty niezależnie od 
sektora, czy jego wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych 
uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą oferować instytucje 
publiczne, przedsiębiorcy prywatni, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty.

Jednocześnie informuję, że od 9 listopada 2015 roku podmiot zainteresowany 
przystąpieniem do programu może na stronie www.rodzina.gov.pl wypełnić formularz 
w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie 
skierowany do rozpatrzenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bądź 
właściwego Wojewody. Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, 
zostanie podpisana umowa, a partner zyska:

 szansę na wzrost rozpoznawalności, dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie 
podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz możliwość posługiwania 
się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych 
i promocyjnych,

 możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności 
społecznej biznesu, 

 zaufanie nowych i starych klientów, a tym samych większe przychody.

Jestem przekonana, iż Państwa zaangażownaie w proces pozyskiwania nowych 
podmiotów, pozwoli na szerokie dotarcie do potencjalnych parterów Karty Dużej Rodziny, 
a przedstawienie podmiotom gospodarczym informacji o programie, jak i o pozytywnych 
aspektach, jakie płyną z przystąpienia do niego, przyniesie wymierne korzyści zarówno 
rodzinom, jak i samym partnerom.

Zastępca Dyrektora Wydziału
    (-) mgr Renata Grochal
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