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Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku (ze zmianami) o Karcie Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w 

instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.  

Posiadanie Karty daje  możliwość tańszego korzystania z ofert kultury, ośrodków rekreacyjnych, czy 

księgarni na terenie całego kraju. W praktyce zapewnia  zniżki: przy zakupie jedzenia, kosmetyków, 

odzieży, obuwia, książek, paliwa, pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w 

wybranych miejscowościach, ulgi przy zakupach tańszych biletów do teatrów, muzeów,  oraz 

bezpłatne wejścia do parków narodowych, itp. obniżając koszty codziennego życia.  

 

Ustawa gwarantuje posiadaczom Karty Dużej Rodziny 37 % ulgi przy przejazdach publicznym 

transportem kolejowym na podstawie biletów jednorazowych oraz 49 % ulgi dla posiadaczy 

biletów miesięcznych. 

 

Otrzymają również ulgi w opłacie paszportowej: 75 % w przypadku dzieci oraz 50 % dla rodziców.  

 

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A  jako oficjalny partner Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach projektu „Karty Dużej Rodziny” przygotowały specjalna ofertę dla klientów 

uprawnionych do zniżki: 

Karta Dużej Rodziny w Internetowkantor.pl 

Wymieniając waluty w Internetowykantor.pl można liczyć na bardzo korzystne kursy. 

 



Wykaz ulg z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny na terenie miasta Oleśnicy: 

 

Sklep LIDL 

ul. Wojska Polskiego 1d, Oleśnica  

 

Kaufland Oleśnica 

ul. Wspólna 1, Oleśnica 

 

Salon Optyczny Doktor Marchewka  

ul. Wspólna 1, Oleśnica. (Kaufland) 

 

Salon Firmowy JETA 

ul. Wojska Polskiego 78, Oleśnica 
 

Martes Sport Sp. z o.o. 

Sport, Rekreacja, Turystyka, Art. Sportowe 

Pogodne Centrum. ul. Oliwkowa 1,Oleśnica. 

 

Smyk Oleśnica 

Galeria Pogodne Centrum 

ul. Oliwkowa 1, Oleśnica 

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rynek- Ratusz, Oleśnica 

 99 % prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności. bonifikaty w przekształceniu 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo- Usługowe „MARMAC” Marcin Kolenda 

u. 3 Maja 12, Oleśnica 

 

Majchrzak Pracownia Projektowa sp. z o. o. 

ul. Kilińskiego 11.2, Oleśnica  

 

Cukiernia, Piekarnia „U Kyrcza” 

 ul. Klonowa 4, Oleśnica 

 

GAMA Dubanowicz Spółka Jawna 

ul. Krzywoustego 18, Oleśnica 

 

A82 Salon Coccodrillo 

ul. Józefa Hallera 18, Oleśnica 

 

Centrum Kształcenia i Wychowania 

ul. Zamkowa 4, Oleśnica 

 

POLBUS PKS 

Transport, Bus, ul. Rzemieślnicza 11, Oleśnica  

 

Agencja PKO Banku Polskiego, Usługi finansowe 

ul. Kochanowskiego 5, ul. Wrocławska 12/11, ul. Sucharskiego 17, Oleśnica 

 

Santander, Usługi finansowe,  

ul. Rynek, Oleśnica 



 

Oddział PZU 

ul. Lwowska 34-38, Oleśnica 

 

ORLEN, Transport, Stacje paliw 

pl. Staszica 1, ul. Wrocławska 54, Oleśnica 

 

5025 SHELL, 5009 SHELL SPOLMOT 

ul. Klonowa 9, Wojska Polskiego 34a, Oleśnica 

 

LOTOS Nr stacji 804 MOP 

MOP Oleśnica A4, Oleśnica Mała 72 

 

Salon ORANGE 

Dostawca usług telekomunikacyjnych 

Rynek 35, ul. 3 Maja 61, Oleśnica 

 

Salon PLAY 

ul. 3 Maja 72, ul. Wspólna 1, Oleśnica 

 

Salon T-Mobile 

ul. Rynek 52, Oleśnica 

 

Nieodpłatne poradnictwo prawne  przy Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, przy ulicy 

Słowackiego 10.  

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po 

umówieniu terminu wizyty .  

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu oleśnickiego można 

zgłosić w następujący sposób: 

Przez internet na stronie: https://powiatolesnicki.npp-24.pl/  

lub telefonicznie pod nr tel. 570 926 267 w godz. 800 do godz. 15 00 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

✓ poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym 

stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej 

obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, 

administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub 

✓ wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

✓ sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem 

pism  procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i 

pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub 

✓ nieodpłatną mediację (w wybranych miejscach od stycznia 2019 roku ) 

✓ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo 

administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku 

finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.  

 

 

https://powiatolesnicki.npp-24.pl/


Nieodpłatne  poradnictwo  obywatelskie  obejmuje: 

✓ Działania dostosowane  do indywidualnej sytuacji  osoby uprawnionej , zmierzającej  

do podniesienia świadomości  tej osoby  o przysługujących   jej uprawnieniach  lub  

spoczywających  na niej obowiązkach  oraz  wsparcia w  samodzielnym   

rozwiązywaniu  problemu, w tym  w razie  potrzeby   sporządzanie   wspólnie z osobą  

uprawnioną   planu działania i pomoc  w jego   realizacji.  

✓ Nieodpłatne poradnictwo  obywatelskie  obejmuje   również nieodpłatną mediację. 

Nieodpłatna  pomoc prawna nie obejmuje   spraw związanych  z prowadzeniem  

działalności  gospodarczej  z wyjątkiem   przygotowania do rozpoczęcia  tej działalności. 

WAŻNE: Na spotkanie w biurze należy zabrać Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz              

dokument potwierdzający tożsamość. 

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

bieżąco aktualizowane na stronach:  

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

 
MOPS - Anna Maciak  

ul. Wojska Polskiego 13  

(8:30-15:30) 

Telefon: 535 848 482  

e-mail: a.maciak@mopsolesnica.gov.pl 

                                                                                                         

źródło: strony internetowe  
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