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Uprzejmie informuję, że do Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach wpłynęło pismo z Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej z 13 listopada 2015 r., znak: DSR-V.852.2.313.2015.MK, zawierające prośbę o włączenie 
się jednostek samorządu terytorialnego w proces pozyskiwania nowych Partnerów Karty Dużej 
Rodziny. W przedmiotowym piśmie podkreślona została waga i zasięg inicjatywy, jaką jest Karta Dużej 
Rodziny. Między innymi wskazane zostało, iż od chwili wprowadzenia Karty, tj. od czerwca 2014 r. do 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przystąpiło ponad 1000 podmiotów z różnych branż, 
m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej i energetycznej. Jednocześnie podkreślone 
zostało, iż aby inicjatywa nadal się rozwijała i coraz ściślej spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne 
jest pozyskiwanie nowych podmiotów, najlepiej najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin 
wielodzietnych. Stąd też ponawiam prośbę skierowaną do Państwa w piśmie z 25 sierpnia 2014 r., 
znak: PSIa.020.2.17.2014, dotyczącą rozpowszechnienia informacji na temat Karty Dużej Rodziny,  
w tym możliwości przystąpienia do niej przez potencjalnych Partnerów: przedsiębiorców 
i instytucje działające na Państwa terenie, takie jak, np.: hotele, kopalnie zabytkowe, obiekty 
turystyczne i rekreacyjne, muzea, obiekty gastronomiczne, handlowe, itp.  

Ze względu na szczytną ideę Karty Dużej Rodziny uprzejmie proszę o podjęcie działań 
zmierzających do pozyskania nowych Partnerów Karty Dużej Rodziny działających na terenie Państwa 
gminy poprzez: 
- umieszczenie na Państwa stronach internetowych oraz w prowadzonych mediach 
społecznościowych załączonego informatora: Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny, 
- rozpowszechnianie informacji o możliwości dołączenia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny 
wśród lokalnych form w trakcie spotkań bądź konferencji z ich udziałem. 

Jednocześnie, w ślad za wymienionym na wstępie pismem Ministerstwa, uprzejmie 
informuję, iż od 9 listopada 2015 r. podmiot zainteresowany przystąpieniem do Karty Dużej Rodziny 
może wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji na stronie: www.rodzina.gov.pl, który, 
w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia albo do 
Wojewody Śląskiego albo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Po uzgodnieniu indywidualnych 
warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa, a Partner zyska: 
 - wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących 
zniżki rodzinom wielodzietnym oraz umożliwienie posługiwania się wizerunkiem: „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych, 
- możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej 
biznesu, 
- zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski . 
 
W załączeniu przekazuję Państwu informator: Jak zostać Partnerem Karty Dużej Rodziny oraz logo  
e-deklaracji KDR i KDR i uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do pozyskania nowych 
Partnerów Karty Dużej Rodziny. 
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