
 

Sprawozdanie z realizacji 

Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych 
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Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych został przyjęty Uchwałą Nr LIV/584/14                   

z dnia 26.06.2014 r. Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Zmiany programu zostały dokonane 

uchwałami z 2015 r., 2016 r. i 2019 r.  

Grupą docelową programu są zamieszkali na terenie gminy Kolbuszowa rodzice                

i dzieci z rodzin wielodzietnych: 

 rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, który ma lub miał na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci bez względu na wiek, 

 dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

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

szkole lub szkole wyższej, 

 w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych, na okres ważności orzeczenia. 

Program obejmuje wszystkie chętne do wzięcia w nim udziału rodziny wielodzietne bez 

względu na kryterium dochodowe. 

Podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie 

tradycyjnej i/lub elektronicznej Karty Dużej Rodziny. Dotychczasowa aplikacja mKDR została 

zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR, które posiadają 

ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz mLegitymację szkolną w 

przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji 

mObywatel. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie 

posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci 

plastikowej Karty. 

  Dzięki KDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień 

oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, 

bankowej czy rekreacyjnej. Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal 

Empatia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

  W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny można złożyć wniosek o wydanie duplikatu 

Karty. Jeżeli wnioskodawca wnosi o duplikat Karty lub domówienie tradycyjnej formy Karty, 

ponosi opłatę w kwocie 10,00 zł za każdą kolejną kartę. 

  Spośród oferowanych zniżek/ulg wynikających z wprowadzenia lokalnej Karty Dużej 

Rodziny największą popularnością w gminie Kolbuszowa cieszą się zniżki na odpłatne 

zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo - wychowawcze świadczone przez publiczne przedszkola 



gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar zajęć pięciu godzin dziennie oraz 

zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej. 

1. Cele programu 

Główne cele programu to wyrównanie szans rozwojowych i życiowych dzieci z rodzin 

wielodzietnych poprzez: 

 zwiększenie dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji, edukacji i opieki 

przedszkolnej - promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej 

pozytywnego wizerunku,  

 wsparcie rodzin w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach 

szczególnie tego potrzebujących, 

 wzmocnienie więzi między rodzicami, a dziećmi, 

 umacnianie roli rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej 

rodziny wielodzietnej, 

 wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych poprzez rozszerzanie katalogu usług oraz 

podejmowanie innych działań mających na celu wspieranie dużych rodzin. 

 

2. Liczba rodzin i osób, którym wydano lokalną Kartę w 2021 roku 

W gminie Kolbuszowa lokalny system wsparcia rodzin wielodzietnych obowiązuje                       

za okazaniem ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (KDR). W gminie Kolbuszowa w 2021 r. 

przyznano 296 kart, w tym: 294 kart w formie tradycyjnej oraz 296 w formie elektronicznej. 

 

3. Działania na rzecz upowszechniania informacji o możliwości korzystania z lokalnej    

    KDR w grupie potencjalnych beneficjentów 

Promocja działań podejmowanych w ramach Programu obejmowała utworzenie zakładki 

„Karta Dużej Rodziny” na stronie internetowej www.mgops.kolbuszowa.pl  

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej. Można tam uzyskać 

wszystkie niezbędne informacje na temat programu, m.in.: 

 jakie rodziny są uprawnione do korzystania z programu, 

 jak przystąpić do programu, 

 jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku, 

 co robić w przypadku zagubienia/zniszczenia Karty, 



 do pobrania są dostępne: aktualny Katalog Ulg i Zniżek, wniosek wraz z 

załącznikami, uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej, Program Wsparcia 

Rodzin Wielodzietnych, ustawa o Karcie Dużej Rodziny, 

 zaproszenie do współpracy kierowane do firm i instytucji. 

Na stronie internetowej M – GOPS w Kolbuszowej systematycznie aktualizowane są 

informacje dotyczące Programu „Karta Dużej Rodziny”. 

 

4. Źródła finansowania poszczególnych zniżek/ulg wynikające z przyjętych rozwiązań  

    prawa miejscowego w zakresie wprowadzenia lokalnej Karty Dużej Rodziny. 

1) Zniżki finansowane z budżetu gminy: 

 30% zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej  

(za wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych); 

 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Kolbuszowej 

określone w cenniku jednostki; 

 50% zniżki na odpłatne zajęcia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki; 

 50% zniżki za zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, świadczone 

przez publiczne przedszkola gminy Kolbuszowa w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć pięciu godzin dziennie; 

 30% zniżki do biletu miesięcznego imiennego na transport publiczny na trasach: 

Kolbuszowa – Poręby Kupieńskie i Kolbuszowa – Nowa Wieś (Borek); 

 30% zniżki na odpłatne zajęcia świadczone przez Fundację na rzecz Kultury 

Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej określone w cenniku jednostki; 

 50 % bonifikaty w płatnej strefie parkowania (dot. opłaty abonamentowej). 

Celem uzyskania karty abonamentowej należy osobiście złożyć wniosek do 

Biura Strefy Płatnego Parkowania w Kolbuszowej 

2) Zniżki finansowane przez podmioty prywatne - Partnerów Programu: 

 100% zniżki na diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną oraz 25% zniżki 

na terapię logopedyczną i neurologopedyczną w Gabinecie 

Neurologopedycznym Anna Chmielowska mieszczącym się w Kolbuszowej.  

 

 

 



5. Sposób ustalenia poziomu lokalnych zniżek/ulg 

 

Do uzyskania ulg i zniżek lokalnego Programu uprawnieni są zamieszkali na terenie gminy 

Kolbuszowa rodzice i dzieci z rodzin wielodzietnych: 

– dzieci do ukończenia 18 roku życia,  

– dzieci do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy uczą się w szkole lub szkole wyższej, 

–dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych, na okres ważności orzeczenia, 

– dożywotnio - rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica, który ma lub miał na utrzymaniu łącznie 

co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Korzystanie z ulg i zwolnień przyznanych na podstawie lokalnego Programu  możliwe 

jest wyłącznie z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletniość i kontynuują naukę 

w szkole lub w szkole wyższej również wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki. 

W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu potwierdzającego tożsamość, Karta jest 

ważna wraz z Kartą rodzica, opiekuna prawnego, lub rodzeństwa posiadającego dokument 

potwierdzający tożsamość.  

 

6. Rodzaje i wartość udzielonych zniżek/ulg  w ramach lokalnej KDR (za okres od dnia  

    wprowadzenia Karty do końca 2020 r.) z podziałem na poszczególne lata 

 

Tabela 1. Wartość i rodzaj zniżek w latach 2014-2020 

 

 

*50% zniżki na zajęcia dydaktycznej i opiekuńczo- wychowawcze, świadczone przez publiczne przedszkola gminy 

Kolbuszowa w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie; 

**30% zniżki na bilet wstępu na Krytą Pływalnię Fregata w Kolbuszowej. 

 

 

 

Lp. Zniżka/ulga 

 

 
Wartość poszczególnych świadczeń 

2014 r. 2015 r.                                       2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

1. Przedszkole* 
 

12430,50 33378,00 35261,00 30183,00 38814,00 
 

30578,00 

 

12329,50 21081,00 

2. Basen** 
 

529,23 

 

4789,06 6984,95 8086,43 8454,69 
 

11827,38 
 

7856,28 10422,77 

Razem 12959,73 38167,06 42245,95 38269,43 47268,69 42405,38 20185,78 31503,77 



 

Wykres 1. Relacja rodzaju świadczeń do ich wartości w latach 2014-2020 
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Podsumowanie 

 

W Polsce w rodzinach wielodzietnych, tj. z co najmniej trójką dzieci żyje 3,4 mln osób, 

w tym ponad 2 mln dzieci. Ubóstwem jest zagrożonych 15,5% gospodarstw rodzinnych 

w Polsce i właśnie rodziny wielodzietne stanowią grupę najbardziej zagrożoną pod tym 

względem – to 34,4% rodzin ogółem, 28% rodzin w miastach i aż 41,2% na wsi. 

 Art. 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że państwo w swojej polityce 

społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej 

pomocy ze strony władz publicznych. 

Ogólnopolski program Karty Dużej Rodziny pojawił się w przestrzeni publicznej                       

w czerwcu 2014 roku. Od tego czasu program się rozwija  i cieszy się dużym zainteresowaniem. 

W ustawie o KDR zostały zapisane limity wydatków z budżetu państwa na lata 2017 – 2028                      

i w każdym kolejnym roku pula środków na wydatki rośnie.                                            

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają 

możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej. Zniżek 

mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Z KDR 

korzysta ponad 2 mln uprawnionych w Polsce.  

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w zakresie pomocy rodzinom 

wielodzietnym opracowano Gminny Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych przyjęty 

Uchwałą Nr LIV/584/14 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 26.06.2014 r. Program ma na 

celu zwiększenie oferty pomocowej dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Kolbuszowa,         

jest bezpośrednim wsparciem tych rodzin, kreuje pozytywny wizerunek rodziny wielodzietnej 

oraz zwiększa szanse rozwojowe i życiowe dzieci i młodzieży z tych rodzin. Karta wpływa 

na poprawę sytuacji rodzin wielodzietnych, zarówno od strony obniżania kosztów dostępu 

do części usług, jak i w sferze społecznej.  

 

 

 

 

 

 

Sporządziły: 
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