
ZOSTAŃ
PARTNEREM

KARTY DU EJŻ
RODZINY!

 

ZAPRASZAMY 

FIRMY i INSTYTUCJE do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy wszystkie podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału 
jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

KORZYŚCI DLA FIRM I INSTYTUCJI Z WŁĄCZENIA SIĘ DO
PROGRAMU:

ROZPOZNAWALNOŚĆ  I PRZYJAZNY WIZERUNEK 
Karta Dużej Rodziny to pierwszy ogólnopolski program łączący administrację publiczną
i biznes w cwlu wsparcia rodzin wielodzietnych.
Partnerzy Karty Dużej Rodziny to liderzy zmieniający wizerunek rodziny wielodzietnej.
KARTA DUŻEJ RODZINY -korzyści dla rodzin, zysk dla firm!

ZAUFANIE KLIENTÓW
 Stała zniżka daje rodzinie poczucie pewności niższej ceny, a Tobie gwarancję,
 że rodzina wybierze zakupy właśnie u Ciebie. 
 Firma zwiększa swoją konkurencyjność i zyskuje stałych klientów, większe zaufanie i zysk.
 Duża rodzina to duże zakupy. Warto mieć ją u siebie!



        

         
        

JAK ZGŁOSIĆ SWOJĄ FIRMĘ DO PROGRAMU?

1. Określ, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Twoja 
firma/instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym                          

2. Wejdź na stronę  rodzina.gov.pl

3. wypełnij e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

4. Po weryfikacji formularza uzgodnimy z Twoją firmą szczegółowe warunki 
współpracy

5. Minister pracy i polityki społecznej lub wojewoda (w przypadku firm 
działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą  umowę o współpracy ws. 
przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym .

WIĘKSZY ZYSK                                                                                                          
Prawie 3,4 mln Polaków żyje w rodzinach wielodzietnych. To 627 tys. rodzin.

Wsparcie dużych rodzin to dla Twojej firmy więcej klientów, większe zaufanie i zysk.
Duża rodzina to duże zakupy. Warto mieć ją u siebie.

TROSKA O SPOŁECZEŃSTWO                                                                                 
Karta Dużej Rodziny to realna pomoc rodzinom wielodzietnym.
Wspólnie wspieramy duże rodziny.
Kartę Dużej Rodziny możesz wpisać w strategię społecznej odpowiedzialności Twojego
Biznesu. Będą wdzięczni zarówno obecni jak i nowi klienci.
Dołącz do grona Firm odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny.

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu//formularz-zgloszenia-kdr


FIRMY I INSTYTUCJE W PROGRAMIE

              

         Do Karty Dużej Rodziny przyłączają się firmy i instytucje różnej wielkości i z różnych
branż.  Warunkiem  udziału  jest  zapewnienie  ulg,  zniżek  lub  innych  uprawnień  rodzinom
posiadającym Karty Dużej Rodziny.  Dokładne warunki przystąpienia firmy lub instytucji są
ustalane indywidualnie.

W programie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla 
rodzin w ponad 10 tys.miejsc  w całej Polsce.

Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych do rodzin wielodzietnych są 
dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie:

http://rodzina.gov.pl

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa

Wyślij email: kdr@mpips.gov.pl

Zadzwoń do nas (od poniedziałku do piątku): 

Milena Małecka (22) 237 00 72
Magdalena Krzos - Toporek (22) 237 00 92
Sekretariat (22) 237 00 00

Działasz lokalnie? Skorzystaj z wykazu kontaktów do urzędów wojewódzkich

https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/wykaz_kontaktow_do_urzedow_woj_101115.pdf
mailto:kdr@mpips.gov.pl
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