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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych 

KARTA DUŻEJ RODZINY sporządzone zostało na podstawie § 8 ust. 3 uchwały 

Nr XXXVI/268/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Parczew gminnego Programu dla rodzin 

wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 

2852). 

 

Celem Programu jest: 

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej; 

2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej; 

3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej; 

4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin 

wielodzietnych. 

 

Adresatami programu są: 

rodziny wielodzietne (w tym rodziny zastępcze) zamieszkujące na terenie gminy 

Parczew, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 

Dużej Rodziny, którym przysługuje prawo do posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej 

Rodziny, przyznawanej na podstawie w/w ustawy. 

  

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny 

wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na 

ich wiek. 

Prawo do posiadania karty przysługuje odpowiednio dziecku: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

b) szkole wyższej - do 30 września roku  

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem; 

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
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Członkami rodziny wielodzietnej są: 

1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) 

zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

2) małżonek rodzica; 

3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje 

rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej 

rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w trakcie funkcjonowania Gminnego Programu dla 

rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ RODZINY na terenie gminy Parczew 

zameldowanych było według danych z ewidencji ludności Urzędu Miejskiego  

w Parczewie 14 172 mieszkańców. 

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. Poz. 1832, z późn. zm.) – od tego 

dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, 

w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełniają warunki 

ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu 

łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania 

wniosku. 

Wniosek o przyznanie KDR można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Parczewie. 

Ilość złożonych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny w poszczególnych 

latach: 

Ilość wydanych Kart  

na terenie Gminy 

Parczew 

 

w tym ilość 

wydanych 

Kart rodzicom 

i małżonkom 

rodziców 

w tym ilość 

wydanych Kart 

dzieciom 

Ilość rodzin 

wielodzietnych, 

którym wydano 

Kartę 

2014 r. 236 85 151 44 

2015 r. 251 92 159 49 

2016 r. 182 66 116 35 

2017 r. 323 121 202 73 

2018 r.  208 78 130 47 
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2019 r. 654 481 173 276 

2020 r. 282 176 106 112 

2021 r.  161 84 77 47 

Razem 2.297 1.183 1.114 683 

 

Ogółem w 2021 r. na terenie gminy Parczew aktywnych było 1.907 Kart Dużej 

Rodziny. 

 

Informacja w sprawie promocji Programu: 

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Parczewie www.parczew.com znajduje 

się zakładka – Dla Mieszkańców – Parczewska Karta Dużej Rodziny. Można tam 

uzyskać niezbędne informacje na temat Programu, między innymi: 

 jakie rodziny uprawnione są do skorzystania z Programu, 

 jak przystąpić do Programu, 

 dostępne są do pobrania: uchwała Rady Miejskiej z 21 czerwca 2017 r, 

 deklaracja przystąpienia do Programu. 

Stosowne plakaty promujące Parczewską Kartę Dużej Rodziny umieszczone są 

również w siedzibach  jednostek organizacyjnych gminy Parczew. 

Do końca 2021 r. przedsiębiorcy i instytucje niebędące jednostkami 

organizacyjnymi gminy działającymi na terenie Gminy Parczew nie włączyli się  

w realizację gminnego Programu. 

Jednakże posiadacze gminnej Karty Dużej Rodziny mogą korzystać ze zniżek dla 

rodzin wielodzietnych, które oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 

 

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

zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR 

mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, 

paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych 

oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

 

Realizatorami Programu, którzy zaoferowali zniżki na terenie gminy Parczew są: 

Lp. Realizator programu Oferowane ulgi i preferencje 

1. 
„JAREN” Jarosław Stawicki 

Al. Jana Pawła II 25,  

10% upustu na elementy do produkcji 

zabudowy i mebli 

http://www.parczew.com/
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21-200 Parczew 

2. 

5 10 15 Galeria Fabel Parczew 

Al. Zwycięstwa,  

21-200 Parczew 

10% rabatu na cały asortyment marek 

własnych Komex S.A., w tym 5.10.15., 

Lincoln&Sharks, Max&Mia. Rabatem 

KDR objęte są wyłącznie towary w 

regularnych cenach (pierwsza cena 

produktu na metce). Rabat nie łączy się 

z  promocjami/ przecenami 

/wyprzedażami/ akcjami specjalnymi np. 

Noc Zakupów czy rabatem dla 

uczestników programu lojalnościowego 

Klub 5.10.15. lub podobnego. Oferta 

dotyczy sklepów stacjonarnych na 

terenie Polski. Powyższa zniżka nie 

dotyczy sklepów wyprzedażowych 

Komex S.A. (tzw. Outlety) oraz sklepu 

internetowego www.51015kids.eu. 

3. 
ALAB Laboratoria Sp. z o.o. 

ul. Szpitalna 2b, 21-200 Parczew 

1. Posiadacze Karty Dużej Rodziny 

uprawnieni są do 15% zniżki na 

wszystkie badania laboratoryjne 

wykonywane przez Partnera. 

2. Ulga nie łączy się z innymi promocjami 

4. 

Be Beaty  

Al. Zwycięstwa 9,  

21-200 Parczew 

Ulga w wysokości 10% na wszystkie 

produkty. 

5. 

Bosch Service Bronikowski 

ul. Kosmonautów 3,  

21-200 Parczew 

Rabat 5 % dla posiadaczy KDR na 

części przy każdej naprawie. Rabat nie 

łączy się z innymi promocjami. 

6. 

Bonikowski Bosch Car Service 

ul. Lubartowska 17  

21-200 Parczew 

5% rabatu na części. Promocje nie łączą 

się. 

7. 

CCC Parczew S 

Al. Jana Pawła II 86  

21-200 Parczew 

Rabat 5% w sklepach stacjonarnych oraz 

sklepie internetowym na wybrane 

produkty dziecięce. Rabat łączy się  

z innymi promocjami. Transakcje  

http://www.51015kids.eu/
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z udziałem KDR liczą się do programu 

Klubu CCC. 

8. 

Mała Moda 

Al. Zwycięstwa 9,  

21-200 Parczew 

Zniżka w wysokości 10% na wszystkie 

produkty.  

9.  

Martes Sport Parczew 

Aleje Jana Pawła II 86,  

21-200 Parczew 

 

10% zniżki dla każdego posiadacza 

Karty Dużej Rodziny na wszystkie towary 

oferowane w sklepach stacjonarnych 

Partnera (zniżka udzielana w stosunku 

do ceny towaru uwidocznionej w sklepie, 

czyli dotyczy również towarów 

przecenionych). Nie łączy się z innymi 

promocjami. Rabat nie dotyczy rowerów , 

nart i butów narciarskich oraz linii Martes 

ESSENTIALS oraz towarów 

oferowanych w programie "Klub Martes 

Sport" . 

10. 

PKO Bank Polski SA 

Oddział 1 w Parczewie 

ul. Wojska Polskiego 10,  

21-200 Parczew 

Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

oferowane są: Preferencyjne warunki 

prowadzenia kont osobistych (PKO 

Konto za Zero i PKO Konto Pierwsze). 

Możliwość obniżenia prowizji za 

udzielenie kredytu/pożyczki. 

Szczegółowe informacje w placówkach 

Banku. 

HTTPS://WWW.PKOBP.PL/NAPISZ-DO-

NAS/ 

11. 
OKULARIUM 

11 Listopada 16, 21-200 Parczew 

15% zniżki na okulary korekcyjne 

(oprawa+ szkła okularowe+ 

montaż).Zniżka nie łączy się z innymi 

promocjami obowiązującymi w salonach. 

12. 

OPTYQ 

Al. Zwycięstwa 9,  

21-200 Parczew 

Dla posiadaczy KDR 20 % zniżki na 

zakup okularów w salonach OPTYQ. 

Promocje nie łączą się, a rabaty się nie 

sumują. 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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13. 

ORLEN 

11 Listopada 87B,  

21-200 Parczew 

Rodzaj zniżki: 

1) rabat 10 groszy / 1 litr paliwa VERVA 

(98 lub ON)  

2) 20% zniżki na myjnię 

3) 20% zniżki na wszystkie produkty z 

oferty Stop Cafe 

4) rabat 8 groszy / 1 litr paliwa standard 

(Efecta95, Efecta Diesel, LPG) 

14. 

Salon Optyczny Doktor 

Marchewka 

Al. Zwycięstwa 9,  

21-200 Parczew 

 

1) Bezpłatne, niezobowiązujące badania 

ostrości widzenia na KDR 

2) 25 zł rabatu na parę soczewek  

z antyrefleksem z katalogu Minichew  

i Maxchew (nie dotyczy soczewek 

1.53 Hard i 1.50 Hard) 

3) 0 % rabatu na soczewki recepturowe 

HOYA 

4) Szczególne uprawnienia, o których 

mowa powyżej nie łączą się z innymi 

rabatami, promocjami i żniżkami 

Partnera 

5) 15 % rabatu na soczewki 

recepturowe Doktor Marchewka z 

katalogu Multichew i RX 

15. 

Salon Orange 

ul. Plac Wolności 39 

21-200 Parczew 

 

Rabat 25 zł/mies. na abonament na 

każdą 4 i 5 kartę SIM w Planie Mobilnym 

- szczegóły oferty na stronie 

https://www.orange.pl/lp/karta-duzej-

rodziny. Oferta : Plan Mobilny 45 – 45 

zł/mies. pierwsza karta SIM, 25 zł/mies. - 

2 i 3 karta SIM, 0 zł/mies. – 4 i 5 karta 

SIM. Dla każdej karty SIM – 7 GB 

Internet w telefonie, bez limitu Rozmowy 

w kraju i w roamingu w UE, bez limitu 

SMS/MMS w kraju i w roamingu w UE, 

Dodatkowe 3 GB od 2 karty za łączenie 
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usług w Orange, Cena karty SIM za 

osobę przy skompletowaniu 5 numerów 

19zł/mies. Plan Mobilny 55 – 55 zł/mies. 

pierwsza karta SIM, 35 zł/mies. - 2 i 3 

karta SIM, 10 zł/mies. – 4 i 5 karta SIM. 

Dla każdej karty SIM - bez limitu GB 

Internet w telefonie, bez limitu Rozmowy 

w kraju i w roamingu w UE, bez limitu 

SMS/MMS w kraju i w roamingu w UE, 

Dodatkowe 3 GB od 2 karty za łączenie 

usług w Orange, Cena karty SIM za 

osobę przy skompletowaniu 5 numerów 

29zł/mies. Plan Mobilny 75 – 75 zł/mies. 

pierwsza karta SIM, 55 zł/mies.- 2 i 3 

karta SIM, 20 zł/mies. – 4 i 5 karta SIM. 

Dla każdej karty SIM - bez limitu GB 

Internet w telefonie, bez limitu Rozmowy 

w kraju i w roamingu w UE, bez limitu 

SMS/MMS w kraju i w roamingu w UE, 

Dodatkowe 3 GB od 2 karty za łączenie 

usług w Orange, Cena karty SIM za 

osobę przy skompletowaniu 5 numerów 

45zł/mies. 

16. 

Salon Play 

ul. Plac Wolności 29 0  

21-200 Parczew 

 

 

Partner oferuje zniżkę na następujące 

taryfy: - Formuła Rodzina - 65 zł Przez 6 

miesięcy: 30 zł - 1 karta SIM, 55 zł - 2 

karty SIM, 65 zł - 3-5 kart SIM Minuty & 

SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do 

wszystkich sieci komórkowych - 

nielimitowane SMS/MMS - 0,19 zł Minuty 

na stacjonarne - nielimitowane Wspólny 

Internet - 10 GB Internet na karcie do 

Internetu - nielimitowane GB przez  

3 miesiące, potem 10 zł za każde 

rozpoczęte 10 GB - Formuła Rodzina - 
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95 zł Przez 6 miesięcy: 45 zł - 1 karta 

SIM, 75 zł - 2 karty SIM, 95 zł - 3-5 kart 

SIM Minuty & SMS do PLAY - 

nielimitowane Minuty do wszystkich sieci 

komórkowych - nielimitowane SMS/MMS 

- nielimitowane Minuty na stacjonarne - 

nielimitowane Wspólny Internet - 30 GB 

Internet na karcie do Internetu - 

nielimitowane GB przez 3 miesiące, 

potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB 

Formuła Rodzina - 125 zł Przez 6 

miesięcy: 55 zł - 1 karta SIM, 95 zł - 2 

karty SIM, 125 zł - 3-5 kart SIM Minuty & 

SMS do PLAY - nielimitowane Minuty do 

wszystkich sieci komórkowych - 

nielimitowane SMS/MMS - nielimitowane 

Minuty na stacjonarne - nielimitowane 

Wspólny Internet - nielimitowane GB 

Internet na karcie do Internetu - 

nielimitowane GB przez 3 miesiące, 

potem 10 zł za każde rozpoczęte 10 GB 

Roaming w UE (dla każdej karty do 

telefonu) - nielimitowane 

minuty/SMS/MMS + 500 MB przez 30 

dni na całą umowę 

17. 

Sklep Świat Dziecka SC Kucyk 

Jadwiga Radwański Lesław 

ul. Kościelna 2, 21-200 Parczew 

10% rabatu na zakup każdego produktu 

z asortymentu sklepu. Promocje nie 

łączą się. 

18. 

Stacja Paliw LOTOS SP 022 

Parczew 

ul. Kolejowa 123,  

21-200 Parczew 

Rodzaj zniżki 

1) rabat 8 gr na 1 l paliwa (LOTOS ON, 

LOTOS LPG, BENZYNA LOTOS); 

rabat 10 gr na 1 l paliwa (LOTOS 

DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC 

DIESEL) 

2) rabat 20 % na wszystkie produkty 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt 

Lotos (rabaty nie łączą się z ofertami 

promocyjnymi) 

3) rabat 10 gr na 1 l paliwa (LOTOS 

DYNAMIC i LOTOS DYNAMIC 

DIESEL) 

19. 

Supermarket Fabel 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 9,  

21-200 Parczew 

Rabat dla posiadaczy KDR na zakupy  

w supermarkecie w wysokości 5 % 

przypadający na każdy paragon  

(z wyłączeniem papierosów i alkoholu.) 

Rabat łączy się z innymi promocjami. 

20. 

TXM PARCZEW 

ul. Aleje Zwycięstwa 9,  

21-200 Parczew 

Rabat 10% na cały asortyment  

z wyłączeniem gazetek promocyjnych, 

akcji rabatowych, wyprzedaży, programu 

lojalnościowego i sklepu internetowego  

 

Środki finansowe przeznaczone z budżetu gminy Parczew na 

funkcjonowanie Gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych KARTA DUŻEJ 

RODZINY: 

W ramach Programu rodziny wielodzietne z gminy Parczew mogą korzystać 

ze zniżek określonych uchwałą Rady Miejskiej w Parczewie. 

Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystanie ze zniżek jest 

ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, wydawana przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Parczewie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.  

Uprawnionych członków rodziny wielodzietnej z gminy Parczew identyfikuje 

się po 7 pierwszych cyfrach stanowiących identyfikator gminy Parczew - 0613043. 

 

Zestawienie udzielonych zniżek przez jednostki organizacyjne gminy Parczew wraz  

z poniesionymi wydatkami w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

Lp. Realizator Programu Oferowane zniżki 

Wydatki poniesione  

z budżetu gminy 

Parczew 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki  

 50 % zniżki na 

korzystanie  
14.173,25 zł 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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w Parczewie z posiłków 

szkolnych – 

6022 obiady dla 

średnio 43 uczniów  

i 69 obiadów dla  

2 nauczycieli 

2. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 

im. Św. Królowej Jadwigi  

w Parczewie 

 50 % zniżki na 

korzystanie  

z posiłków 

szkolnych –  

8052 obiadów dla 84 

uczniów i 296 

obiadów dla 3 

nauczycieli 

 50 % zniżki  

w obowiązujących 

stawkach opłat na 

korzystanie z 

Kompleksu 

Sportowo-

Rekreacyjnego 

„Jelonek” w 

Parczewie –  

1475 pobytów na 

kompleksie 

 17.140,00 zł 

 9.002,95 zł 

3. 

Szkoła Podstawowa Nr 3 

im. Króla Władysława 

Jagiełły w Parczewie 

 50 % zniżki na 

korzystanie  

z posiłków 

szkolnych – 

Z posiłków w ilości  

5.485 szt. 

skorzystało  średnio 

37 uczniów 

12.299,50 zł 

4. 
Zespół Placówek Szkolnych 

im. Św. Jana Pawła II  

 50 % zniżki na 

korzystanie  

 5.141,50 zł 

 1.608,50 zł 
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w Przewłoce z posiłków (szkoła 

+przedszkole) 

 50 % zniżki  

w opłacie za 

korzystanie z zajęć 

ponad czas 

przeznaczony na 

realizację 

bezpłatnego 

nauczania, 

wychowywania  

i opieki 

Z ulgi na korzystanie 

z posiłków 

skorzystało średnio 

11 wychowanków 

przedszkola i 10 

uczniów w szkole. 

 

Z ulgi na korzystanie 

z zajęć na 

świadczenia 

przedszkolne 

skorzystało średnio 

9 wychowanków 

przedszkola. 

5. 

Publiczne Przedszkole Nr 1 

„Pod Krasnalem”  

w Parczewie 

 50 % zniżki na 

korzystanie  

z posiłków 

szkolnych 

Z ulgi skorzystało 

średnio 34 

wychowanków 

przedszkola 

 50 % zniżki  

 11.045,25 zł 

 7.992,00 zł 
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w opłacie za 

korzystanie z zajęć 

ponad czas 

przeznaczony na 

realizację 

bezpłatnego 

nauczania, 

wychowywania  

i opieki 

Z ulgi skorzystało 

średnio 34 

wychowanków 

przedszkola 

6.  

Publiczne Przedszkole Nr 2 

im. J. Korczaka  

w Parczewie 

 50 % zniżki na 

korzystanie  

z posiłków 

szkolnych 

Z ulgi skorzystało 

średnio 19 

wychowanków 

przedszkola 

 50 % zniżki  

w opłacie za 

korzystanie z zajęć 

ponad czas 

przeznaczony na 

realizację 

bezpłatnego 

nauczania, 

wychowywania  

i opieki 

Z ulgi skorzystało 

średnio  

22 wychowanków 

przedszkola 

 5.924,25 zł 

 4.612,00 zł 
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7. 
Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Parczewie  

 50 % zniżki na 

korzystanie z 

obiektów i urządzeń 

sportowo-

rekreacyjnych –  

Z ulgi skorzystało  

7 osób (44 wejścia). 

552,00 zł 

Razem wysokość udzielonych ulg z budżetu 

gminy Parczew w 2021 r.  

( w 2020 r. – 54.951,85 zł) 

89.491,20 zł 

 

 

 


