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Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień 
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach 
prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania  
z oferty m.in. instytucji kultury i ośrodków rekreacyjnych na terenie 
całego kraju. 

Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do 
rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. Karta Dużej 
Rodziny jest spersonalizowana, otrzymuje ją każdy członek rodziny. 
Jest przystosowana dla osób niewidomych i zabezpieczona przed 
fałszowaniem (opis zabezpieczeń na rysunku poniżej). Karty 
produkuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY?

17-cyfrowy numer karty

Numer PESEL

Termin ważności karty
Skrót „KDR” pisany 
alfabetem Braillè a



 www.empatia.mpips.gov.pl www.empatia.mpips.gov.pl
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PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej 
wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest zapewnienie 
zniżek lub innych uprawnień rodzinom posiadającym Karty. Warunki 
przystąpienia firmy lub instytucji są ustalane indywidualnie. 
W  programie uczestniczy już ok. 850 firm i  instytucji, które 
oferują zniżki dla rodzin w ponad 7700 miejsc w całej Polsce  
i zyskują:

	 		PRESTIŻ 
 
Karta Dużej Rodziny to pierwszy projekt łączący biznes, administrację 
rządową i samorządową. Partnerzy Karty Dużej Rodziny to liderzy 
zmieniający wizerunek rodziny wielodzietnej.

 
   ZAUFANIE KLIENTÓW 
 
Duża rodzina to duże zakupy. Warto przekonać ją do skorzystania 
ze swojej oferty! Stała zniżka daje rodzinie pewność niższej ceny,  
a Tobie gwarancję, że rodzina wybierze zakupy właśnie u Ciebie. 

 
 
 
 
 
 

 
    STATUS FIRMY  
ODPOWIEDZIALNEJ	SPOŁECZNIE 

Karta Dużej Rodziny to realna pomoc dużym rodzinom. 
Wspólnie wspieramy politykę prorodzinną. Dołącz do grona firm 
odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny. Duże rodziny 
to dużo miłości. Doceń je, a odwdzięczą się tym samym.

Lista partnerów oraz szczegóły ich oferty skierowanej do rodzin 
wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowana na stronie  

www.rodzina.gov.pl

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny
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„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych 
certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny 

” to projekt informatyczny realizowany przez Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej wspólnie z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
Jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W ramach projektu powstanie 
system teleinformatyczny, zawierający moduł umożliwiający 
składanie e-deklaracji podmiotom chcącym podpisać umowę ws. 
przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym. Więcej informacji 
o projekcie znajduje się na stronie internetowej 

Więcej szczegółów o projekcie znajdziesz tutaj. 

Dzięki projektowi każda firma będzie mogła zgłosić chęć udzielania 
ulg i bonifikat na podstawie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną 
oraz aktualizować swoje dane znajdujące się w Wykazie uprawnień 
i Partnerów, który znajduje się na stronach www.rodzina.gov.pl  
i www.empatia.mpips.gov.pl.  

ABY	ZOSTAĆ	PARTNEREM	NALEŻY:  

  1/ Pobrać formularz dla firm   
 
  2/ Wypełnić go

  3/  W przypadku podmiotów działających na terenie 
całego kraju wysłać na adres:  
 
kdr@mpips.gov.pl   

lub w przypadku podmiotów o zasięgu lokalnym, działających na 
terenie jednej gminy lub kilku gmin w obrębie jednego województwa  

wysłać do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania albo adres głównej siedziby firmy. 

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

INNOWACYJNY PROJEKT SPOŁECZNY DOŁĄCZ DO PROGRAMU

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/system-informatyczny-karty-duzej-rodziny
http://rodzina.gov.pl
http://empatia.mpips.gov.pl
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny?dzial=pliki
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny?dzial=pliki


Sprawdź listę obecnych partnetrów
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SĄ JUŻ Z NAMI M.IN:

INFORMACJE DLA PARTNERÓW

Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba firm i instytucji wspierających 
rodziny wielodzietne w ramach Karty Dużej Rodziny.

Sprawdź listę obecnych partnerów

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny


Zadzwoń lub napisz:
Milena Małecka (22) 237 00 72
Magdalena Krzos-Toporek (22) 237 00 92

MASZ PYTANIA?

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-16

info@mpips.gov.pl

www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl
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