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KrAKOWSKA KArTA rODzInnA
W czerwcu 2014 r . uchwałą Rady Miasta Krakowa wdrożony został program pod nazwą 
Krakowska Karta Rodzinna 3+ . Ma on na celu przede wszystkim wspieranie dużych ro-
dzin poprzez poprawę warunków życia, zwiększenie szans rozwojowych i  życiowych 
dzieci i  młodzieży, zwiększenie dostępności do edukacji, sportu, dóbr kultury i  usług, 
poszerzenie możliwości spędzania wolnego czasu rodziców z dziećmi, a także poprzez 
wsparcie w  sprawach mieszkaniowych . Dodatkowym celem podejmowanych działań 
ma być − jak deklarują autorzy programu − promowanie wielodzietności . 
Wskazane powyżej założenia mają być osiągane poprzez system zniżek, ulg, preferencji 
oraz uprawnień . 
Jest to inicjatywa o  charakterze lokalnym − beneficjentami wsparcia są co do zasady 
mieszkańcy Krakowa, którym rozmaite formy pomocy oferowane są przez instytucje 
i podmioty działające na terenie gminy . 
Od pewnego czasu podobnymi działaniami objęte były rodziny, w których wychowywa-
ło się więcej niż czworo dzieci . Obecnie przedsięwzięcie ma wspomagać również domy 
z minimum trójką dzieci . 

Aby móc korzystać z oferty przygotowanej na potrzeby programu, należy legitymować 
się Krakowską Kartą Rodzinną (KKR) . Jest to imienny dokument wydawany na wniosek 
każdemu członkowi rodziny z osobna, który potwierdza przysługujące w ramach progra-
mu zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia .
System zniżek, ulg, preferencji i uprawnień tworzony jest przede wszystkim przez Gminę 
Miejską Kraków . Założenie jest jednak takie, aby w program włączyły się również inne 
podmioty, w tym także partnerzy prywatni .
Katalog uprawnień nie jest zamknięty − kolejne instytucje oraz firmy wyrażają wolę 
honorowania karty i  przyznawania jej posiadaczom rozmaitych przywilejów . Podmio-
ty, które zdecydują się na współpracę, będą uprawnione do oznakowania swoich lokali 
specjalną naklejką .

Do korzystania z KKR uprawnione są co do zasady rodziny wielodzietne oraz placówki 
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez Gminę Miejską Kraków 
lub na jej zlecenie .
W przypadku rodzin muszą zostać spełnione następujące warunki:
1) rodzina powinna składać się z rodziców (lub rodzica w przypadku rodzin niepełnych) 

mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują 
rodzinną pieczę zastępczą);

2) w skład rodziny wliczane są dzieci, które nie ukończyły 18 lub 24 lat (jeżeli dziecko 
uczy się w szkole lub studiuje) albo legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności (w takim wypadku nie ma ograniczeń wiekowych);

do czego  
potrzebna jest  
kkr

kto jest  
uprawniony
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3) rodzina powinna zamieszkiwać na terenie Gminy Miejskiej Kraków (co nie jest równo-
znaczne z zameldowaniem na pobyt stały);

4) rodzice (lub rodzic w przypadku rodziny niepełnej) muszą rozliczać podatek docho-
dowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej 
na terenie Miasta Krakowa .

O KKR mogą zatem ubiegać się również osoby, które co prawda są zameldowane poza 
Krakowem, jednak faktycznie mieszkają na terenie Gminy . Muszą one jednak udoku-
mentować fakt, że odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie 
skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa . Można to zro-
bić, np . przedkładając do wglądu pierwszą stronę zeznania podatkowego za rok 2013 . 

KKR jest wydawana i przedłużana bezpłatnie, na wniosek rodzica lub opiekuna placówki . 
Sprawą zajmuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa . Wnioski przyj-
mowane są począwszy od 1 sierpnia 2014 r . w UMK przy ul . Stachowicza 18 (I piętro, 
stanowisko 1 lub 2) oraz na os . Zgody 2 w (I piętro, pokój 110) . Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel . 12 616-50-50 .
W  celu otrzymania KKR należy wypełnić stosowny formularz, dostępny np . w  wersji 
elektronicznej na stronie BIP Miasta Krakowa pod adresem: https://www .bip .krakow .
pl/zalaczniki/procedury/122532/karta (wniosek dla rodziny z trójką dzieci) lub https://
www .bip .krakow .pl/zalaczniki/procedury/122533/karta (wniosek dla rodziny z czwórką 
i większą liczbą dzieci oraz dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego), 
a także w wersji papierowej w placówkach Urzędu Miasta Krakowa . Do formularza nale-
ży dołączyć odpowiednie załączniki . 
Wnioski niekompletne, a także nieczytelne pozostawiane są bez rozpoznania .
Na rozpatrzenie wniosku czeka się ok . 30 dni . KKR wydawana jest od dnia 1 września 
2014 r .
Karta ważna jest przez rok . Na 30 dni przez upływem terminu jej ważności można ubie-
gać się o jej przedłużenie . 
Co istotne, karty wydane w ramach programu Krakowska Karta Rodzinna 4+ pozostają 
nadal ważne (aż do upływu terminu ich ważności) i uprawniają do korzystania ze wszyst-
kich uprawnień wynikających z realizacji programu Krakowska Karta Rodzinna 3+ .

Osoby, które z jakiegoś powodu utraciły KKR, których karta uległa zniszczeniu lub które 
muszą wymienić Kartę z uwagi na zmianę danych, mogą ubiegać się o wydanie dupli-
katu . 
W tym celu we wskazanych powyżej punktach należy złożyć wniosek o wydanie duplika-
tu . Formularz dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach BIP Miasta Krakowa, pod 
adresem: https://www .bip .krakow .pl/zalaczniki/procedury/122534/karta, oraz w  wersji 
papierowej, we wskazanych wyżej placówkach .  

jak wyrobić kkr

duplikat
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Wydanie duplikatu KKR podlega opłacie . Obecnie jest to kwota 8 zł, którą należy uiścić 
na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa . Potwierdzenie wniesienia opłaty należy 
dołączyć do wniosku .
Dodatkowo osoby, których karta uległa zniszczeniu lub których dane uległy zmianie, są 
zobowiązane do zwrotu starej KKR .

Osoby ubiegające się o  KKR muszą dołączyć do wniosku aktualne zdjęcia wszystkich 
uprawnionych osób, którym KKR ma zostać wydana, a więc w przypadku rodziny rodzi-
ców i dzieci, które skończyły 4 lata, zaś w przypadku placówek opiekuńczo-wychowaw-
czych – opiekuna/opiekunów oraz dzieci, które są podopiecznymi placówki i ukończyły 
4 lata . Fotografia ma odpowiadać standardom ustalonym dla zdjęć do dowodu osobi-
stego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej czy karty parkingowej . Dzieciom do ukończenia 
4 . roku życia Karta nie jest wydawana − korzystają z programu KKR na podstawie Karty 
rodzica; nie ma zatem potrzeby dołączania ich zdjęcia .
Oprócz tego w przypadku rodzin niezbędne jest przedłożenie do wglądu oryginałów lub 
odpisów dokumentów potwierdzających fakt bycia rodziną wielodzietną uprawnioną 
do otrzymania KKR . Zgodnie z regulaminem konieczne jest przedstawienie w szczegól-
ności:
− w przypadku rodzica – dokumentu potwierdzającego tożsamość;
− w  przypadku dzieci do ukończenia 18 . roku życia – aktu urodzenia lub dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (tymczasowego dowodu osobistego lub paszportu);
− w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 . roku życia – dokumentu potwierdzającego 

tożsamość (dowodu osobistego lub paszportu) oraz ważnej legitymacji szkolnej lub 
studenckiej;

− w  przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o  znacznym stopniu niepełno-
sprawności, które ukończyły 18 lat – dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowo-
du osobistego, paszportu) oraz orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;

− w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziec-
ka – postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziec-
ka; jeżeli w postanowieniu nie wskazano konkretnej rodziny, w której dziecko ma być 
umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Krakowie wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umiesz-
czone;

− w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 
i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,  za 
zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka  – 
zaświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Krakowie .

Opiekunowie placówek opiekuńczo-wychowawczych muszą dołączyć do wniosku 
w szczególności:
− w przypadku opiekuna placówki – dokument potwierdzający tożsamość,

potrzebne  
dokumenty
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− zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie potwierdzające 
umieszczenie w placówce dzieci wymienionych we wniosku . 

Posiadaczom KKR przyznane zostały przywileje w korzystaniu z komunikacji miejskiej . 
Krakowskie Karty Rodzinne zostały zintegrowane z Krakowską Kartą Miejską . Oznacza 
to, że dzieci i młodzież legitymujące się wskazanym dokumentem od 1 września 2014 r . 
mają prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską . Bilet wolnej jazdy zapisy-
wany jest na zintegrowanej KKR . 
Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z tego uprawnienia jest KKR z za-
pisem biletu wolnej jazdy albo Krakowska Karta Rodzinna 4+ wraz z ważną legitymacją 
szkolną lub studencką .

Założeniem Programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz osób prowadzących pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze również na innych płaszczyznach, w tym m .in . w za-
kresie kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, wypoczynku, gastronomii, zdrowia, opieki nad 
małymi dziećmi .
Posiadacze KKR mają mieć pierwszeństwo przyjęcia przy zapisach do żłobka, zniżki na 
zakup biletów do miejskich instytucji kultury, miejskich basenów, ZOO oraz będą zwol-
nieni z kryterium dochodowego przy staraniu się o becikowe gminne .
Lista partnerów i miejsc, w których honorowana jest KKR, a także wykaz zniżek, ulg, pre-
ferencji i uprawnień zamieszczone zostały na stronie internetowej www .kkr .krakow .pl . 
Szczegółowe informacje znaleźć można na następujących stronach internetowych:
− kultura i rozrywka: http://kkr .krakow .pl/baza_ulg/2228,cat,2042,artykul,ulgi .html;
− sport, rekreacja i  wypoczynek: http://kkr .krakow .pl/baza_ulg/2228,cat,2043,artykul, 

ulgi .html;
− żłobki, oświata i  wychowanie: http://kkr .krakow .pl/baza_ulg/2228,cat,2044,artykul, 

ulgi .html;
− zdrowie: http://kkr .krakow .pl/baza_ulg/2228,cat,2045,artykul,ulgi .html;
− gastronomia: http://kkr .krakow .pl/baza_ulg/2228,cat,2046,artykul,ulgi .html;
− usługi: http://kkr .krakow .pl/baza_ulg/2228,cat,2047,artykul,ulgi .html .

Przywileje mają różną postać: zniżek w opłatach za korzystanie z danej atrakcji czy usłu-
gi, rabatów, zwolnień z opłat, dodatkowych punktów przyznawanych w procesie rekru-
tacji czy  pierwszeństwa w przyjęciu .

komunikacja  
miejska

inne obszary 
wsparcia
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BILeT WOLneJ JAzDY
Nie wszystkie rodziny wielodzietne spełniają warunki do uczestnictwa w  programie 
Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ . Objęci akcją są bowiem wyłącznie mieszkańcy Krako-
wa odprowadzający na jego terenie podatek dochodowy od osób fizycznych . Jednak 
uczniowie oraz studenci z rodzin wielodzietnych zamieszkujący na terenie Krakowa, ale 
niespełniający warunków do otrzymania KKR, jak również zamieszkujący na obszarze 
objętym integracją międzygminną mogą od 1 września 2014 r . korzystać, pod pewnymi 
warunkami, z biletu wolnej jazdy . 

O bilet wolnej jazdy w komunikacji miejskiej i podmiejskiej mogą ubiegać się dzieci po-
chodzące z rodzin wielodzietnych, tzn . składających się z rodziców (lub rodzica w przy-
padku rodzin niepełnych) oraz co najmniej trójki pozostających na ich utrzymaniu dzie-
ci w odpowiednim wieku (do 18 . roku życia lub do 24 . roku życia w przypadku dzieci 
uczących się lub studiujących) albo legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności .
Warunkiem koniecznym jest wspólne zamieszkiwanie rodziny na terenie jednej z gmin 
objętych integracją międzygminną, które należy udokumentować potwierdzeniem za-
meldowania na pobyt stały, uzyskanym z urzędu gminy .

W obszarze integracji międzygminnej znajdują się następujące gminy: Zabierzów, Liszki, 
Czernichów, Skawina, Świątniki Górne, Mogilany, Wieliczka, Kocmyrzów-Luborzyca, Mi-
chałowice, Zielonki, Iwanowice, Skała, Wielka Wieś, Niepołomice, Słomniki .

Aby uzyskać bilet wolnej jazdy, należy udokumentować stałe zamieszkiwanie pod jed-
nym adresem wszystkich członków rodziny oraz fakt pokrewieństwa . Konieczne jest 
zatem przedłożenie:
− zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały członków rodziny;
− zaświadczenia z  urzędu gminy potwierdzającego stan osobowy rodziny lub aktów 

urodzenia dzieci albo Karty Dużej Rodziny,
− dowodu osobistego rodzica .
Jeżeli rodzic przedstawi odpisy aktów urodzenia dzieci, nie będzie już konieczne przed-
stawianie zaświadczenia potwierdzającego stan osobowy rodziny, bowiem fakt pokre-
wieństwa zostanie należycie udokumentowany aktami urodzenia .
Warto również wiedzieć, że zaświadczenia potwierdzające zameldowanie na pobyt stały 
wydane dla każdego członka rodziny z osobna mają takie samo znaczenie jak zaświad-
czenie wydane zbiorczo dla wszystkich członków rodziny . 
Informacje te są o tyle istotne, że można spotkać się z odmową wydania biletu wolnej 
jazdy z powodu nieprzedłożenia odpowiednich dokumentów . Tymczasem w omawia-

kto jest  
uprawniony

gminy objęte  
integracją

jak wyrobić  
bilet
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nym przypadku istotne jest udokumentowanie spełniania przesłanek do korzystania 
z omawianego uprawnienia, a nie przedstawienie konkretnych dokumentów .

Bilety wolnej jazdy na omawianej podstawie wydaje, po dokonaniu oceny spełnienia 
wymagań, MPK SA:
− w siedzibie MPK, ul . Brożka 3, pokój 25, w godz . 7:00−14:00 (tel . 12 254-10-52, 12 254-

19-96);
− w Punkcie Sprzedaży Biletów, ul . Podwale 3/5, w godz . 7:00−19:00 (tel . 12 357-20-35, 

608-921-035) .

Jeżeli dziecko do tej pory nie korzystało z karty miejskiej, do wyrobienia biletu konieczne 
będzie zdjęcie . Na miejscu pracownicy mają możliwość zeskanowania zdjęcia dziecka 
z legitymacji albo dowodu, dlatego nie ma potrzeby robienia nowej fotografii .

Bilet wolnej jazdy wydawany jest na okres roku . Po tym czasie konieczne będzie ponow-
ne udokumentowanie uprawnienia i przedłużenie jego ważności . Jeżeli w kolejnym roku 
z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zaprzestania nauki po ukończeniu 18 . roku ży-
cia lub ukończenia 24 lat przez niektóre dzieci rodzina przestanie spełniać warunki do 
uznania jej za rodzinę wielodzietną, pozostałe dzieci utracą uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów .
Osoba korzystająca z bezpłatnych przejazdów z omawianego tytułu w przypadku kon-
troli musi udokumentować swoje uprawnienie imiennym biletem wolnej jazdy .

gdzie wyrobić  
bilet
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KArTA DuŻeJ rODzInY
Inicjatywą o zasięgu ogólnopolskim jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych . 
Osoby spełniające warunki do objęcia programem mogą ubiegać się o wydanie Karty 
Dużej Rodziny (KDR) . 
Na podstawie KDR, podobnie jak ma to miejsce w przypadku KKR, osoba uprawniona 
może korzystać z rozmaitych przywilejów: zniżek, ulg, rabatów .
Szczegółowe informacje na temat programu oraz KDR można uzyskać pod następujący-
mi numerami telefonów: 22 529-06-81, 22 661-11-99 .

Do korzystania z programu uprawnieni sią członkowie rodziny wielodzietnej . 
Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżo-
nek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 lat 
lub w wieku do ukończenia 25 lat (jeżeli dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej) 
albo legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepeł-
nosprawności .
Za uprawnionego członka rodziny wielodzietnej uznaje się:
− rodzica lub rodziców rodzonych albo zastępczych, jak również osobę (osoby) prowa-

dzącą rodzinny dom dziecka;
− małżonka rodzica, o  którym mowa powyżej (nawet jeżeli małżonek nie posiada 

własnych dzieci);
− dziecko rodzone, jak również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę 

zastępczą, oraz osobę uczącą się lub niepełnosprawną, która osiągnęła pełnoletność, 
przebywając w pieczy zastępczej (ale nie ukończyła jeszcze 25 lat, chyba że legitymuje 
się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) i nadal, 
za odpowiednią zgodą, przebywa w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka .

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu . Nieistotne jest 
również miejsce zameldowania, okoliczność, czy rodzina zamieszkuje razem (rodzice 
nie muszą prowadzić wspólnego gospodarstwa domowego; nie muszą również miesz-
kać wspólnie z dziećmi), a także czy rodzice kiedykolwiek byli małżeństwem (z dobro-
dziejstw rządowego projektu mogą korzystać rodzice samotni, żyjący w wolnym związ-
ku czy po rozwodzie) . Istotny i decydujący jest w tym wypadku fakt bycia rodzicem trójki 
dzieci .
Jeżeli np . rozwodnik ma z pierwszą żoną jedno dziecko, zaś z drugą (z którą również jest 
po rozwodzie) − dwoje, przy czym dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnie-
nia wynikające z rządowego programu przysługują ojcu (ponieważ jest rodzicem trojga 
dzieci) oraz wszystkim jego dzieciom . Z KDR nie mogą natomiast korzystać matki dzieci, 
chyba że posiadają jeszcze dzieci pochodzące z innych związków .

kto jest  
uprawniony
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Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest wspomniana już po-
wyżej Karta Dużej Rodziny . 
KDR jest przyznawana bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej . 
Rodzice mogą korzystać z KDR dożywotnio, dzieci − do 18 . roku życia lub do ukończenia 
nauki, nie dłużej jednak niż do 25 . roku życia . Osoby niepełnosprawne otrzymają KDR na 
czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności .
Zmiana danych zawartych w  KDR (np . imienia lub nazwiska) powoduje konieczność 
wydania nowej KDR . Z  kolei w  przypadku zgubienia, kradzieży czy zniszczenia Karty 
niezbędne jest wydanie duplikatu . Wydanie duplikatu (również na wniosek) podlega 
opłacie w wysokości 8,76 zł .

Wniosek o przyznanie KDR, jak również wniosek o wydanie duplikatu składa się w urzę-
dzie gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodziet-
nej . 
W  przypadku mieszkańców Krakowa wniosek taki można złożyć razem z  wnioskiem 
o wydanie KKR . Również tą sprawą zajmuje się Wydział Spraw Społecznych Urzędu Mia-
sta Krakowa . Wnioski przyjmowane są począwszy od 1 sierpnia 2014 r . na ul . Stachowi-
cza 18 (I piętro, stanowisko 1 lub 2) oraz na os . Zgody 2 w (I piętro, pokój 110) . Dodatko-
we informacje można uzyskać pod nr tel . 12 616-50-50 .
Wniosek składa się na specjalnym formularzu, które wzór można pobrać np . ze strony 
internetowej: https://rodzina .gov .pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki .
Wnioski w wersji papierowej dostępne są w każdym urzędzie gminy .
Przy składaniu wniosków należy przedłożyć szereg dokumentów, w tym: 
− w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica − dokument potwierdzający tożsamość 

(dowód osobisty lub paszport);
− w  przypadku dzieci niepełnoletnich − akt urodzenia lub dokument potwierdzający 

tożsamość (tymczasowy dowód osobisty lub paszport);
− w  przypadku dzieci pełnoletnich − dokument potwierdzający tożsamość (dowód 

osobisty lub paszport) oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym 
terminie ukończenia nauki w danej placówce;

− w przypadku dzieci pełnoletnich z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stop-
niem niepełnosprawności − dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty 
lub paszport) oraz orzeczenie o  umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełno-
sprawności;

− w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziec-
ka − postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

− w przypadku osób uczących się, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy 
zastępczej, ale nie ukończyły jeszcze 25 lat, i nadal, za odpowiednią zgodą, przebywają 
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka − zaświadczenie 
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka .

kdr

 jak wyrobić kdr
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Okazanie wskazanych powyżej dokumentów może nie być konieczne, jeżeli urząd gmi-
ny, w której osoba składa wniosek, posiada bezpłatny dostęp do danych niezbędnych do 
ustalenia prawa do korzystania z programu .

KDR potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej do korzystania z rządowego 
programu i jest wydawana:
− rodzicowi oraz małżonkowi rodzica − na czas nieokreślony;
− dziecku niepełnoletniemu do ukończenia 18 . roku życia;
− dziecku pełnoletniemu odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, 

w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 25 . roku życia;

− pełnoletniemu dziecku legitymującemu się orzeczeniem o  umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności − na okres ważności orzeczenia;

− dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej − na czas umieszczenia w da-
nej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

− osobie uczącej się, która osiągnęła pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, ale 
nie ukończyła jeszcze 25 lat, i nadal, za odpowiednią zgodą, przebywa w dotychczaso-
wej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka − odpowiednio do końca roku 
szkolnego lub akademickiego, w  którym jest planowane ukończenie nauki w  danej 
placówce .

KDR może być wykorzystywana jako dokument potwierdzający uprawnienie do ko-
rzystania z  wprowadzonych w  gminie ułatwień dla rodzin wielodzietnych . Programy 
przyjęte dla Krakowa i gmin ościennych przewidują możliwość potwierdzania pewnych 
faktów za pomocą tej właśnie Karty (np . wielodzietności, przynależności do rodziny wie-
lodzietnej) .

Posiadacze KDR mogą korzystać z tańszych biletów do muzeów, na wystawy, wydarze-
nia kulturalne czy na przejazdy komunikacją publiczną (są np . miejsca, do których wstęp 
dla posiadacza karty kosztuje 1 zł); oferowane są im zniżki przy zakupach rozmaitych 
towarów czy usług, niższe ceny noclegów czy wyżywienia . 
Udogodnienia i  zniżki oferowane są nie tylko przez instytucje publiczne, ale również 
przez partnerów prywatnych . Ich liczba ciągle się zwiększa, a oferta zmienia, dlatego po-
danie wyczerpującego katalogu przywilejów nie jest możliwe . Podmioty, które przystą-
piły do programu, mają prawo posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny” .
Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień przysługujących posiadaczom KDR moż-
na znaleźć pod adresem: https://rodzina .gov .pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/
oferta-partnerow_v_16_09_2014_www_0 .pdf .

co oferuje kdr

do czego  
potrzebna jest  
kdr
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W poniższej tabeli przedstawione zostały przykładowe oferty, z jakich korzystać mogą 
posiadacze KDR .

Podmiot Oferta

PKP Intercity SA 25% zniżki w  1 i  2 klasie w  pociągach IC/IC Pre-
mium/TLK dla każdego członka rodziny przy jed-
noczesnym przejeździe minimum 3 uprawnionych 
osób (oferta ważna od 15 lipca 2014 r . do 31 grud-
nia 2014 r .)

Przewozy Regionalne  
Sp . z o .o .

zakup pierwszej REGIOkarty rocznej w cenie 140 zł 
(cena normalna wynosi 175 zł); posiadacz REGIO-
karty może:
− kupić bilet według taryfy RAZEM (w  przypadku 

nabycia biletu jednorazowego pozwala to obni-
żyć cenę do 30%, a w przypadku biletu miesięcz-
nego do 15%), 

− nabywać tańsze bilety na przejazdy na trasach 
obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arri-
va RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje 
Wielkopolskie

Ministerstwo Finansów termin zwrotu podatku dochodowego od osób 
fizycznych za dany rok zostanie skrócony do 30 
dni od dnia złożenia zeznania podatkowego, pod 
warunkiem, że zeznanie zostanie wysłane drogą 
elektroniczną (oferta ważna od przyszłego roku po-
datkowego)

Bank PKO BP − PKO konto za 0 zł − zero opłat za prowadzenie, 
zero opłat za kartę, rabat w  wysokości 50% na 
prowizję za udzielenie kredytu odnawialnego,

− PKO konto pierwsze (dla młodzieży w wieku 13–
18 lat) − 0 zł opłat za użytkowanie karty,

− obniżenie o  1 pp standardowego oprocentowa-
nia nominalnego pożyczki gotówkowej, a w przy-
padku udokumentowania przeznaczenia 50% na 
cele edukacyjne − o 3 pp,

− obniżenie o  50% prowizji za udzielenie kredytu 
mieszkaniowego „Własny Kąt hipoteczny” oraz 
0 zł za: kontrolę inwestycji, kontrolę nieruchomo-
ści, kontrolę prawidłowego wykorzystania środ-
ków i oszacowanie wartości nieruchomości
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Bank BOŚ − konto bez kantów − 0 zł za prowadzenie konta,  
0 zł opłat za użytkowanie karty,

− konto H20 dla dzieci − 0 zł za użytkowanie karty,
− pożyczka w ROR − zwolnienie z prowizji (w wys . 

1,75%) od udzielonej pożyczki,
− karta kredytowa − zwolnienie z opłaty za wydanie 

karty,
− pożyczka gotówkowa w  dwóch wariantach do 

wykorzystania dla klienta: zwolnienie z  prowizji 
wynoszącej 6% dla nowych klientów lub zwol-
nienie z 50% prowizji za przyznanie pożyczki oraz 
zmniejszenie oprocentowania o 1 pp,

− kredyt BOŚ EKO SYSTEM − finansowanie dla 
domu, oferta w  dwóch wariantach: zwolnienie 
z  prowizji 1,5% kwoty kredytu lub zwolnienie 
z  50% prowizji od udzielonego kredytu oraz 
zmniejszenie marży kredytu o 0,1 pp,

− kredyt DOM ENERGOOSZCZĘDNY w  dwóch wa-
riantach: zwolnienie z prowizji 2,5% kwoty kredy-
tu lub zwolnienie z 50% prowizji od udzielonego 
kredytu oraz zmniejszenie marży o 0,1 pp,

− standardowy kredyt hipoteczny w dwóch warian-
tach: zwolnienie z  prowizji 2,0% kwoty kredytu 
lub zwolnienie z  50% prowizji od udzielonego 
kredytu oraz zmniejszenie marży o 0,1 pp

Zamek Królewski na Wawelu − bilety ulgowe dla rodziców i dzieci w wieku powy-
żej 7 . roku życia na wszystkie trasy w okresie od  
1 listopada 2014 r . do 31 marca 2015 r .,

− dzieci do lat 7 − bezpłatnie
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Podmiot Oferta

Muzeum Narodowe  
w Krakowie
Dom Jana Matejki
Dom Józefa Mehoffera
Galeria Sztuki Polskiej  
XIX wieku w Sukiennicach
Kamienica Szołayskich
Muzeum im . Emeryka  
Hutten-Czapskiego
Muzeum Karola Szymanow-
skiego w Willi „Atma”
Muzeum Książąt Czartory-
skich, Arsenał, Galeria Sztuki 
Starożytnej
Ośrodek Kultury Europejskiej 
EUROPEUM
Pałac Biskupa Erazma Ciołka

− 80% zniżki na ceny biletu normalnego do galerii 
stałych i na wystawy zmienne dla dorosłego po-
siadacza KDR,

− wstęp bezpłatny dla dzieci z  rodzin wielodziet-
nych,

− wstęp za 1 zł dla każdego dziecka na lekcję mu-
zealną,

− zniżka 50% na udział w weeekendowych warszta-
tach rodzinnych

Kopalnia Soli Bochnia  
Sp . z o .o .

20% zniżki na bilety indywidualne (rabat nie łączy 
się z  ofertami promocyjnymi, biletami rodzinnymi 
i grupowymi) na:
− trasę turystyczną wraz z ekspozycją multimedial-

ną,
− na pobyt rekreacyjny 3 godz . w komorze Ważyn,
− na podziemną przeprawę łodzią,
− na pobyt nocny w komorze Ważyn

Kopalnia Soli Wieliczka SA 30% na zakup indywidualnych biletów wstępu 
(normalnych i ulgowych) umożliwiających zwiedza-
nie Trasy turystycznej w języku polskim

Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie

− wystawy stałe − dla dorosłego posiadacza KDR − 
bilet w cenie 16 zł, dla dzieci − w cenie 13 zł,

− Planetarium Niebo Kopernika:
• wstęp na pokaz 2D dla dorosłego posiadacza KDR 

− bilet w cenie 13 zł, dla dzieci − w cenie 11 zł,
• wstęp na pokaz 3D dla dorosłego posiadacza KDR 

− bilet w cenie 18 zł, dla dzieci − w cenie 16 zł
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Zamek Królewski w Warszawie 
− Muzeum Rezydencja Królów 
i Rzeczpospolitej

bilety na ekspozycje stałe (Trasa Zamek, Galeria 
Lanckorońskich, Galeria malarstwa, rzeźby i  sztuki 
zdobniczej):
− dla rodziców − bilet rodzinny zgodnie z  cenni-

kiem Zamku, 
− dla dzieci − bilet 1 zł

Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie

40% zniżki na wszystkie bilety

Muzeum Łazienki Królewski 
w Warszawie

− rodzice − bilet ulgowy do obiektów muzeum, 
− dzieci − bilet za 1 zł do obiektów muzeum

Muzeum Kinematografii 
w Łodzi

5 zł cena biletu dla dorosłych oraz młodzieży powy-
żej 16 . roku życia

Roztoczański Park Narodowy dzienna KDR − opłata w wysokości 3 zł dla upraw-
nionych osób korzystających z KDR, upoważniająca 
w dniu datowania do: 
− wielokrotnego wstępu na ścieżkę poznawczą 

na Bukową Górę i  trasę rowerową Rybakówka-
-Florianka-Górecko Kościelne, jednokrotnego 
zwiedzania wystaw oraz obejrzenia projekcji 
filmu w  Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w  go-
dzinach udostępnienia OEM dla zwiedzających 
po dokonaniu rezerwacji w  godziny wejścia, 
jednokrotnego zwiedzania wystaw stałych i cza-
sowych w Izbie Leśnej we Floriance − terenowej 
bazie edukacyjnej w  godzinach udostępniania 
dla zwiedzających

Woliński Park Narodowy − bilet wstępu do Muzeum Przyrodniczego Woliń-
skiego Parku Narodowego w cenie 1 zł od osoby 
legitymującej się KDR,

− bilet wstępu do Zagrody Pokazowej Żubrów 
w Wolińskim Parku Narodowym w  cenie 1 zł od 
osoby legitymującej się KDR
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Słowiński Park Narodowy − opłata za jednorazowy wstęp dla posiadacza KDR 
w  wysokości 0,50 zł do Rąbka, Czołpino Leśne, 
Czołpino JW, Rowy,

− nie pobiera się opłaty za wstęp od posiadaczy 
KDR do: Muzeum Przyrodniczego w  Smołdzinie, 
Filii Muzeum Przyrodniczego w Rowach, Filii Mu-
zeum Przyrodniczego w  Rąbce, wieży widoko-
wej na Rowokole w  Smołdzinie, latarni morskiej 
w Czołpinie

Part Narodowy Gór Stołowych bezpłatny wstęp na trasę turystyczną „Szczeliniec 
Wielki” oraz  „Błędne Skały”

Białowieski Park Narodowy rabat w wysokości 20% wartości biletu normalnego 
dla osób dorosłych będących rodzicami lub opieku-
nami prawnymi dzieci oraz rabat w wysokości 20% 
wartości biletu ulgowego do obiektu dla dzieci do 
Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Rezerwatu Poka-
zowego Żubrów, Obrębu Ochrony Rezerwatu

Stadion Narodowy (PL 2012 + 
Sp . z o .o . )

50% zniżki od ceny podstawowej biletu upoważ-
niającego do skorzystania z wycieczki po Stadionie 
Narodowym w Warszawie, zgodnie z obowiązującą 
ofertą

COS, Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Szczyrku

20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pły-
walnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłow-
nię, zabiegi odnowy biologicznej, skocznię narciar-
ską, trasy narciarskie

COS, Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich w Zakopanem

20% na zakwaterowanie i wyżywienie, 20% na pły-
walnię, boisko, halę sportową, kort tenisowy, siłow-
nię, zabiegi odnowy biologicznej, skocznię narciar-
ską, trasy narciarskie, lodowisko


