
Jak zostać Partnerem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 

 

 

Wizerunek Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2019 r., poz.1390, ze zm.). 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

zaprasza firmy i instytucje do włączenia się do Ogólnopolskiego Programu „Karta 

Dużej Rodziny”. 

Do współpracy zaprasza podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości.  

Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 

posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. 

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do Programu: 

• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin 

• możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” 

• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji 

• realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu 

 

 



Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu zachowania ciągłości procesu 

pozyskiwania partnerów Karty Dużej Rodziny ogłosiło konkurs na wyłonienie organizacji 

pozyskującej partnerów Karty Dużej Rodziny - edycja 2020-2021. Szczegóły na temat 

konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia i wykazy → 

Wsparcie dla rodzin z dziećmi. 

Jak zgłosić swoją firmę do Programu? 

Działasz lokalnie? 

Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych. Skorzystaj z wykazu kontaktów do 

negocjatorów wojewódzkich  

Działasz na terenie całego kraju? 

Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych: Agnieszka Domańska, tel. 732 

988 452, agnieszka.domanska@3plus.pl. 

Możesz także sam wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny Co dalej? 

1.  Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe 

warunki współpracy, 

2.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających 

na terenie całego kraju będących spółkami Skarbu Państwa bądź podmiotami o znaczeniu 

strategicznym) lub Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (w przypadku firm/instytucji 

działających lokalnie lub na terenie całego kraju) podpisze z twoją firmą/instytucją umowę 

ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym. 

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Informacji udzieli: Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.  Biuro KDR jest czynne od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

 Wyślij e-mail: anna.tanowska@3plus.pl 

Zadzwoń: 732 988 446. 

  

Województwo dolnośląskie/Osoba odpowiedzialna za region Lilianna Sicińska 

732 988 479 lilianna.sicinska@3plus.pl 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa 

 

Infolinia Ministerstwa+48222500108   

Czynna w dni robocze w godzinach 8:15-16:15 
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