
 

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Krzykosach za rok 2015 

 

Sprawozdanie 

z realizacji zadania  

Karta Dużej Rodziny i Wielkopolska Karta Rodziny  

za rok 2015 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach prowadzi działania na rzecz 

umożliwienia rodzinom wielodzietnym z terenu Gminy Krzykosy otrzymania Karty 

Dużej Rodziny od 2014 roku.  

„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 instytucji kultury, ośrodków 

rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc 

dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.  

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i 
kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty 
rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy 
pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. 

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc 
zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta 
została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych 
dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci: 

 w wieku do ukończenia 18 roku życia,  
 w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w 

szkole lub szkole wyższej,  
 bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

(…) Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą 
korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 
całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z 
ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 
proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach 
paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i 
małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych. 



Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy 
prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem 
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny ”1  Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej 
Rodziny stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania (kolorem żółtym 
zaznaczono przedsiębiorstwa i instytucje na terenie Wielkopolski. 

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach wydał 197 Kart Dużej 
Rodziny (74 dla małżonków, 123 dla dzieci).  

Wnioski o przyznanie KDR złożyło 39 rodzin 

 

W 2015 roku OPS w Krzykosach podjął także inicjatywę podpisania 

porozumienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu celem 

umożliwienia uzyskania przez rodziny wielodzietne z terenu Gminy Krzykosy tzw. 

Wielkopolskiej  Karty Rodziny.  

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań 

na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Adresatem działań w 

ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, podobnie jak KDR, objęte są rodziny 3+ 

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”.  Katalog Partnerów WKR w można pobrać na 

stronie http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny-1.html 

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach wydał 72 

Wielkopolskie Karty Rodziny (27 dla rodziców, 45 dla dzieci). 

Wnioski o przyznanie WKR złożyło 14 rodzin 
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 Źródło: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny 


