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KARTA 
DUŻEJ 
RODZINY 
-  INFORMACJE  

DLA RODZIN
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

„System ulg i bonifikat skierowanych  
do rodzin wielodzietnych 
certyfikowany spersonalizowaną 
bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”



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 min. instytucji kultury i ośrodków rekreacyjnych 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, 
kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża 
także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe 
oraz pozwala na tańsze przejazdy pociągami. 

CZYM JEST KARTA DUŻEJ RODZINY? DLA KOGO ZNIŻKI?

Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych 
lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać  
z Karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia 
nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. 

Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
uprawnia do otrzymania Karty na czas trwania orzeczenia. Karta 
przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy 
zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka.
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Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje 
różnej wielkości i z różnych branż. Warunkiem udziału jest 
zapewnienie zniżek rodzinom posiadającym Karty Dużej 
Rodziny.  W celu odnalezienia partnerów oferujących ulgi  
w danym regionie, wystarczy skorzystać ze specjalnie 
przygotowanej wyszukiwarki. Za pomocą przejrzystej 
mapy można znaleźć stale aktualizowane informacje.

PRZEJDŹ DO WYSZUKIWARKI PARTNERÓW
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PARTNERZY KARTY DUŻEJ RODZINY

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


INFORMACJE DLA RODZIN

ZNIŻKI USTAWOWE
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. ze zniżek ustawowych na: 

Ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu 
kolejowego dla rodziców i małżonków – 37% zniżki 
na bilety jednorazowe, 49% zniżki na imienne bilety 
miesięczne.*

Dlaczego Ustawa o Karcie Dużej Rodziny nie wprowadza 
zmian w zakresie uprawnień dzieci, młodzieży  
i studentów do ulg ustawowych na przejazdy kolejowe?  

Ulgi te obowiązują już od dawna i dotyczą: 
- bilety jednorazowe: 37% dla dzieci i młodzieży, 
51% dla studentów

- bilety miesięczne: 49% dla dzieci i młodzieży, 
51% dla studentów
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UPRAWNIENIA I BONIFIKATY 

PRZEJAZDY PUBLICZNYMI 
ŚRODKAMI TRANSPORTU 
KOLEJOWEGO

OPŁATY PASZPORTOWE
75% w przypadku dzieci i 50% dla rodziców 
i małżonków rodziców.

BILETY DO PARKÓW 
NARODOWYCH 

Wstęp bezpłatny.

*  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny nie zmienia dotychczasowych uprawnień dzieci, młodzieży 
i studentów dot. ulg na przejazdy kolejowe.
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DODATKOWE ULGI 
NA PRZEWOZY KOLEJOWE
Niektórzy przewoźnicy kolejowi oferują zniżki handlo-
we łączące się ze zniżkami ustawowymi na transport 
środkami transportu zbiorowego, tj.: 

Przewozy Regionalne – zakup pierwszej REGIO-
karty rocznej dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
w cenie 140 zł zamiast 175 zł, (REGIOkarta daje 
do 30% zniżki na bilet jednorazowy i 15% na bilet 
miesięczny).

Koleje Wielkopolskie - posiadacze KDR mogą kupić 
Kartę Wielkopolską o 20 zł taniej 

TURYSTYKA 
agencje turystyczne / obiekty PTTK

ZNIŻKI NA MOCY UMÓW Z PARTNERAMI 
Na mocy umów z Partnerami, posiadacze Karty Dużej Rodziny, mogą skorzystać 
z promocji i rabatów w wielu miejscach i w różnorodnym zakresie: 

SPORT
ośrodki sportu i rekreacji 

KULTURA I NAUKA
kina / muzea / centra naukowe /szkoły językowe / księgarnie

MODA, URODA, ZDROWIE 
sklepy odzieżowe / salony fryzjerskie / poradnie medyczne /
gabinety lekarskie

PUNKTY HANDLOWE
dyskonty spożywczo-chemiczne / markety budowlane / 
stacje paliw

PUNKTY USŁUGOWO-DORADCZE
banki / agencje ubezpieczeniowe / kancelarie prawnicze
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Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć 
wniosek w gminie zamieszkania. W urzędzie gminy 
otrzymamy wszelkie niezbędne informacje. Wniosek, 
w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej 
członek. 

ADRESY INSTYTUCJI PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI

WSZYSTKIE NIEZBĘDNE DOKUMENTY MOŻNA 
POBRAĆ TUTAJ
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JAK OTRZYMAĆ KARTĘ?

System Informatyczny Karty Dużej Rodziny umożliwia 
złożenie wniosku przez Internet. Dzięki niemu uzyskanie 
Karty Dużej Rodziny stało się jeszcze prostsze.

W celu złożenia wniosku elektronicznie:

Załóż bezpłatne konto na ePUAP lub użyj elektronicznego 
podpisu kwalifikowanego.

W przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia 
zarejestruj swoje konto klikając w pole LOGOWANIE 
ZAKŁADANIE KONTA (w prawym górnym rogu ekranu).

Po zarejestrowaniu konta zostaniesz automatycznie 
zalogowany do modułu eWnioski.

Będąc już zalogowanym uzupełnij wniosek o Kartę Dużej 
Rodziny, załącz skany niezbędnych dokumentów (ich listę 
znajdziesz tutaj i prześlij go elektronicznie do właściwego 
urzędu lub ośrodka pomocy społecznej.

Wszelkie informacje dotyczące rozpatrzenia twojego wniosku 
dostępne są z poziomu twojego konta na portalu emp@tia.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK PRZEZ INTERNET?

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki


„Z Karty skorzystaliśmy z rodziną już następnego dnia po jej 
odebraniu. Wybraliśmy się wspólnie do Muzeum Narodowego  

w Krakowie. Mamy zarówno kartę ogólnopolską, jak i lokalną, które 
dobrze się uzupełniają. Mam nadzieję, że do programu będzie 

dołączało coraz więcej firm, które oferować będą coraz lepsze zniżki. 
Skorzystają na tym nie tylko rodziny, ale i przedsiębiorcy.” 

Edyta Klimowska-Bobula 
mama 18-letniej Jagody, 11-letniego Karola i 10-letniego Adama.

„Karta jest ułatwieniem w codziennym życiu naszej rodziny, zawsze 
mam ją przy sobie. Korzystamy z niej co najmniej raz w tygodniu, 
najczęściej przy okazji zakupów spożywczych. Liczba partnerów 

programu stale rośnie, dlatego na bieżąco śledzę informacje o tym, 
jakie nowe firmy i instytucje oferują zniżki dużym rodzinom.”

Małgorzata Dorosz 
mama 15-letniej Magdy, 12-letniego Dominika, 9-letniego  

Mateusza, 7-letniego Kuby, 4-letniej Ali i 2,5-letniej Zuzi.

„System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych 
certyfikowany spersonalizowaną bezpieczną Kartą Dużej Rodziny” 
to projekt informatyczny realizowany przez Ministerstwo Rodziny, 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 powstał system teleinformatyczny umożliwiający 
składanie e-wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz 
wspomagający pracę urzędów realizujących zadania wynikające  
z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 
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ONI JUŻ KORZYSTAJĄ... INNOWACYJNY PROJEKT SPOŁECZNY

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/system-informatyczny-karty-duzej-rodziny


Zadzwoń lub napisz:
Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61
Agnieszka Kopeć (22) 529 06 79
Joanna Starek  (22) 529 07 08

info@mrpips.gov.pl 

www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mrpips.gov.pl

Zadzwoń lub napisz:
Katarzyna Krzewska (22) 529 07 61
Agnieszka Kopeć (22) 529 06 79

od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9-16

MASZ PYTANIA?
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