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o Programie

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program
skierowany do rodzin posiadających przynajmniej trójkę dzieci. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest spersonalizowana Karta Dużej Rodziny wydawana
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wielodzietnej. Rodzice otrzymują karty bezterminowo,
dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Dzieci legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.
Karta Dużej Rodziny oferuje zniżki i dodatkowe uprawnienia dla rodzin wielodzietnych zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze
karty korzystają ze specjalnych zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje
kultury, ośrodki rekreacyjne czy podmioty handlowo-usługowe na terenie całego
kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp m.in. do rekreacji,
kultury oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta Dużej Rodziny

INFORMACJE OGÓLNE

Włocławskie rodziny wielodzietne uczestniczą w dwóch programach – ogólnopolskim oraz miejskim. Członkowie rodzin otrzymując Karty korzystają zarówno
z ulg i zniżek obowiązujących na terenie całego kraju oraz z tych wprowadzonych Programem „Włocławska Karta Dużej Rodziny”. Wniosek o wydanie Karty
Dużej Rodziny można otrzymać i złożyć w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12. Wniosek w imieniu całej
rodziny, może złożyć każdy pełnoletni członek tej rodziny.
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Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek oraz
korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy
transportowej na terenie całego kraju.

•

•
•
•

Ustawa wprowadziła następujące zniżki:
ulga 37% dla rodziców i małżonków rodziców przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi i ekspresowymi, na podstawie biletów
jednorazowych, 49% przy zakupie biletów miesięcznych,
darmowy wstęp do parków narodowych lub na niektóre ich obszary
dla wszystkich posiadaczy ważnej Karty Dużej Rodziny,
ulga w opłacie za wydanie paszportu – 75% dla dzieci i 50% dla rodziców,
zwolnienie z opłaty za wydawanie odpisów skróconych aktów urodzenia i małżeństwa w sprawach dotyczących wydania Karty Dużej Rodziny.
Wykaz ulg i zniżek oferowanych
w programie ogólnopolskim dostępny jest na stronach:
• www.rodzina.gov.pl
• www.empatia.mpips.gov.pl

Miejski Program „Włocławska Karta Dużej
Rodziny” powstał na bazie ogólnopolskiej
Karty Dużej Rodziny. Rodziny włocławskie
mogą korzystać zarówno z ulg i zniżek ustawowych wprowadzonych ustawą Karta Dużej
Rodziny i handlowych oferowanych w programie ogólnopolskim, jak i z tych, oferowanych przez podmioty, które przyłączyły się
do włocławskiego programu samorządowego.

Włocławska Karta Dużej Rodziny

„Włocławska Karta Dużej Rodziny”
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Ulgi i zniżki w Programie „Włocławska Karta Dużej Rodziny”
Nazwa Instytucji

K u lt u r a

Gastronomia

Edukacja

Przedszkola Publiczne

Adres:

Proponowane Zniżki

Przedszkole Publiczne nr 4, ul. Kraszewskiego 34 - 75% zniżki na każde dziecko korzystaPrzedszkole Publiczne nr 8, ul. Targowa 3
jące z usług przedszkoli prowadzonych
Przedszkole Publiczne nr 9, ul. Łanowa 3
przez Gminę Miasto Włocławek
Przedszkole Publiczne nr 12, ul. Bukowa 37/39
Przedszkole Publiczne nr 13, ul. Brdowska 2
Przedszkole Publiczne nr 14, ul. Hutnicza 3a
Przedszkole Publiczne nr 16, ul. Budowlanych 6A
Przedszkole Publiczne nr 17, ul. Wronia 9a
Przedszkole Publiczne nr 19, ul. Urocza 1
Przedszkole Publiczne nr 22, ul. Żwirowa 101
Przedszkole Publiczne nr 25, ul. Rajska 1
Przedszkole Publiczne nr 26, ul. Radosna 3
Przedszkole Publiczne nr 27, ul. Cienista 20
Przedszkole Publiczne nr 29, ul. Dygasińskiego 10
Przedszkole Publiczne nr 30, ul. Kaliska 85
Przedszkole Publiczne nr 32, ul. Kaliska 108
Przedszkole Publiczne nr 35, ul. 14 Pułku Piechoty 5
Przedszkole Publiczne nr 36, ul. Wyspiańskiego 3

Miejski Zespół Żłobków we ul. Wieniecka 34a
Włocławku
ul. Kaliska 106
ul. Żytnia 80

- 50% zniżki od obowiązującej opłaty
za pobyt dziecka w Miejskim Zespole
Żłobków we Włocławku.

„Baza” Spółka z o.o.

ul. Bojańczyka 7

- 20% rabatu na wszystkie usługi gastronomiczne

Miejska Jadłodajnia
„U Św. Antoniego”

ul. Św. Antoniego 11

-15% rabatu na usługi gastronomiczne

Firma Handlowo-Usługowa IMPRESJA Mirosław
Pawłowski

ul. Bojańczyka 21

-15% rabatu udzielanego na podstawie
Karty Rabatowej wydawanej w Restauracji IMPRESJA

Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28

- 15% zniżki na bilety wstępu na imprezy,
koncerty, wernisaże, itp., których organizatorem jest Centrum Kultury „Browar B.”

Galeria Sztuki Współczesnej

ul. Miedziana 2/4

-bilet wstępu na wystawy za 1 zł,
-15% rabatu za wstęp na warsztaty
twórcze i wydarzenia odpłatne

Teatr Impresaryjny
im. Włodzimierza Gniazdowskiego,

ul. Wojska Polskiego 13

- ulgowe bilety dla dorosłych na odpłatne
imprezy oraz na spektakle przygotowywane przez zespoły teatralne działające
przy Teatrze Impresaryjnym, tj. Teatr
Ludzi Upartych, Teatr SKENE

Ulgi i zniżki w Programie „Włocławska Karta Dużej Rodziny”

Handel

Op i e k a z d r o w ot n a

Nazwa Instytucji

Adres:

Proponowane Zniżki

Miejski Zespół Opieki
Zdrowotnej Sp. z o.o.

1) Przychodnia nr 1, ul. Kilińskiego 16
2) Przychodnia nr 1”D”, ul. Mickiewicza 3,
3) Przychodnia nr 2, ul. Wieniecka 34,
4) Przychodnia nr 3, ul. Olszowa 9,
5) Przychodnia nr 4, ul. Chłodna 24,
6) Przychodnia nr 5, ul. Żytnia 55,
7) Przychodnia nr 6, ul. Kaliska 104a,
8) Przychodnia nr 7, ul. Kościelna 2,
9) Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Grodzka 2i,
10) Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Płocka 127,
11) Dział Fizjoterapii przy ul. Mickiewicza 3,
12) Dział Fizjoterapii, ul. Żeromskiego 28a,
13) Dział Rentgenodiagnostyki, ul. Kilińskiego 16

- 7% rabatu na świadczenia z zakresu
rentgenodiagnostyki, badań USG,
zabiegów fizjoterapeutycznych, szczepień
ochronnych

Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Sp. z o.o.

ul. Toruńska 222

- 10% rabatu na porady/konsultacje
lekarskie, badania laboratoryjne, zabiegi
fizykoterapii, w tym masaże
- 5% rabatu na zdjęcia RTG, szczepienia
ochronne dla dzieci i dorosłych.

Praktyka Położnicza
Daria Malinowska, Szkoła
Rodzenia BOBAS,

ul. Chmielna 2/4 lok. 3

- darmowe zajęcia w szkole rodzenia,
darmowa cytologia dla kobiet od 25
do 59 roku życia 1 raz na 3 lata, darmowe
zapisy KTG kobietom w ciąży.

Księgarnia Gdańscy Alicja
Gdańska

ul. Promienna 1B

- 10% od cen detalicznych.
Rabaty nie sumują się podczas sezonowych
obniżek cen i sprzedaży promocyjnej.

„VIENNA” S. C. Emilia
Wienconek, Romualda P.
Wienconek

D.T. „WIŚLANIN”, ul. Witosa 4, stoisko Nr 44.

- 10% rabatu na wyroby porcelanowe,
garnki, sztućce i akcesoria kuchenne,
szkło, obrusy oraz inne użytkowe i ozdobne elementy wyposażenia kuchni i domu.
- 7% rabatu na produkty pszczele.

Sklep Spożywczo-Przemysłowy Monika Domżalska,

ul. Lipnowska 16

- do 15% zniżki na artykuły spożywcze
– bez alkoholu i papierosów.

BASS – Artur Lubczyński

ul. Broniewskiego 5

- od 3% do 10% zniżki na sprzęt AGD i RTV,
- od 10% do 15% zniżki na drobne AGD,
- od 10% do 20% zniżki na rowery i akcesoria,
- od 5% do 15% zniżki na skutery i motocykle.

Hippo Przedsiębiorstwo
http:/hippo-sklep.pl
Handlowo-Usługowe sklep
internetowy

- 10% rabatu na pełną ofertę sklepu internetowego z pościelą dziecięcą, kołdrami,
poduszkami i akcesoriami dla dzieci

ul. Polna 26/74

Ulgi i zniżki w Programie „Włocławska Karta Dużej Rodziny”

US ŁU G I

S P OR T

Handel

Nazwa Instytucji

Adres:

Proponowane Zniżki

KOMANDOR Bydgoszcz SA

- Salon Firmowy, ul. Kilińskiego 5
- do 10% zniżki na produkty Komandor
(pasaż Kaufland),
Bydgoszcz SA – meble na wymiar, ścianki
- PH Extrapunkt, Al. Kazimierza Wielkiego 7 Aurora.

PHUP METHURT
T.&R. Wilińscy Sp.J.

ul. Żwirki i Wigury 38

- 10% zniżki na cały asortyment.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Al. Chopina 8
we Włocławku

Ulgi w opłatach za korzystanie z:
- Krytej Pływalni„Delfin”, Al. Chopina 10
- Miejskiego Basenu Międzyosiedlowego,
ul. Wysoka12
- Przystani Wodnej – Zalew Włocławski ul.
Płocka 187
- Przystani Wodnej na rzece Wiśle ,ul. Piwna 1a

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o

ul. Toruńska 146

- 10% zniżki od ceny za usługi związane
z przyłączaniem do sieci, eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usług związanych z
obsługą infrastruktury oraz badań laboratoryjnych. Upust nie ma zastosowania do cen taryfowych w ramach zbiorowego doprowadzenia
wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Usługi Fryzjerskie Izabela
Groblewska

1) Salon Fryzjerski „Wizaż” ul. Olszowa 9,
2) Realny Fryzjer, ul. Cmentarna 10,

- 10% zniżki na wszystkie usługi fryzjerskie
świadczone od poniedziałku do piątku.
Ulga nie obejmuje promocji – usługa
u ucznia za 5 zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne Sp. z o. o.

- 70% zniżki na bilety okresowe dla
dzieci.

WĄTARSKI Sp. z o.o.

ul. Toruńska 169

- 5% rabatu na usługi serwisowe i części
zamienne.

Kujawsko-Dobrzyński
Bank Spółdzielczy

Włocławek, ul. Żabia 6, ul. Cyganka 28,
Al. Jana Pawła II 75, ul. Kościuszki 21,

- Możliwość założenia SGB Konto Rodzina, o obniżonych opłatach, przy kredycie
mieszkaniowym – obniżona marża,
obniżona prowizja, przy kredycie gotówkowym ze zmienną stopą procentową –
obniżona marża, obniżona prowizja.

Fabryka Okularów Sp.
z o.o., Salon Optyczny
Doktor Marchewka

ul. Kilińskiego 5 (pasaż Kaufland)

- gwarancja pełnego bezpłatnego badania
ostrości wzroku u osób powyżej 16 roku życia,
- 22% rabatu ma soczewki okularowe,
- upust 25 zł do dodatkowych powłok
w ofercie pakietowej.
Wykaz ulg i zniżek oferowanych w programie „Włocławska Karta Dużej Rodziny” można również znaleźć na stronie
www.wloclawek.pl – menu – dla mieszkańców – Karta Dużej Rodziny – Włocławska Karta Dużej Rodziny - Zniżki i ulgi

Przedsiębiorco, jeżeli chcesz zaoferować zniżki włocławskim rodzinom
wielodzietnym na swoje usługi, towary itp. wypełnij deklarację, następnie
złóż ją w Urzędzie Miasta Włocławek, w Wydziale Polityki Społecznej
i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12.
Deklarację można pobrać ze strony www.wloclawek.pl – menu – dla
mieszkańców – Karta Dużej Rodziny – Włocławska Karta Dużej Rodziny
– Jak zostać Partnerem lub w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

Krok 1
Pobierz deklarację
ze strony
www.wloclawek.pl

Krok 2
Wypełnij
dokument

Krok 3
Dostarcz
deklarację
do nas

Włocławska Karta Dużej Rodziny

Jak zostać partnerem w Programie
„Włocławska Karta Dużej Rodziny”
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Szczegółowe informacje
Punkt Informacyjny
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
ul. Kościuszki 12, 87-800 Włocławek
tel. 54 414 43 87
zdrowie@um.wloclawek.pl

Strony internetowe
www.wloclawek.pl
www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina
www.rodzina.gov.pl
www.empatia.mpips.gov.pl
www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
tel. 54 414 40 00
poczta@um.wloclawek.pl

Pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych
Jednymi z największych współczesnych problemów społecznych jest nadużywanie
alkoholu oraz zażywanie narkotyków. Zjawiska te dotyczą zarówno osób dorosłych,
jak i młodzieży. Są one źródłem patologii społecznych, w tym również rozkładu życia
rodzinnego i demoralizacji dzieci. W przypadku problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub zażywaniem substancji narkotycznych (w tym dopalaczy) można
skorzystać z profesjonalnej pomocy wyspecjalizowanych instytucji. Służą one wsparciem w różnych sytuacjach kryzysowych (alkoholizm, narkomania, przemoc domowa,
itp.) oraz udzielają pomocy terapeutycznej.

Instytucje Udzielające Pomocy i Wsparcia
Rodzinie w Sytuacjach Kryzysowych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
Adres i telefon: ul. Kościuszki 26, tel. /54/ 411-63-11
Główne zadanie MOPR to wsparcie osób i rodzin
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych
oraz pomoc w wypełnianiu podstawowych funkcji
opiekuńczych wobec dzieci. Instytucja ta podejmuje działania mające na celu zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji, marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu w zakresie sposobu postępowania z rodziną. Udziela m.in. pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie, rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, bądź
znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych
powstałych w wyniku zdarzeń losowych.

od 7:30 do 15:30, we wtorek od 7:30 do 17:00 oraz
w piątek od 7:30 do 15:00.
Zadaniem Klubu jest wsparcie psychologiczne osób
uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
po zakończeniu programu psychoterapii. Wsparcie
tu mogą również znaleźć osoby bezrobotne, dorosłe
dzieci alkoholików, osoby z problemami psychologicznymi i rodzinnymi.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Adres i telefon: ul. Kościuszki 12, tel. /54/ 414-43-53
Komisja m.in. podejmuje czynności zmierzające
do zastosowania leczenia odwykowego wobec
Sekcja Interwencji Kryzysowej i Wspierania
osób nadużywających alkoholu. Udziela rodzinom,
Rodziny MOPR
w których występują problemy alkoholowe pomoAdres i telefon: ul. Żytnia 58, tel. /54/ 413-50-96
cy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności
Sekcja prowadzi swoją działalność od poniedziałku ochrony przed przemocą w rodzinie.
do piątku w godz. 7.00-18.00. Zadaniem Sekcji jest
poradnictwo i świadczenia specjalistyczne, w tym: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
pomoc psychologiczna, pomoc pedagogiczna, po- Adres i telefon: ul. Ogniowa 8/10, tel. /54/ 232-59-18
moc prawna, pomoc socjoterapeutyczna, pomoc Placówka wspomaga wszechstronny rozwój dzieci
socjalna, grupa wsparcia dla osób doznających prze- i młodzieży, w tym nabywanie umiejętności
mocy w rodzinie, edukacja i popularyzacja wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów i komunikana temat przemocy w rodzinie oraz radzenia sobie cji społecznej. Realizuje profilaktyczną działalność
w sytuacjach trudnych, prowadzenie warsztatów dla informacyjno-edukacyjną wśród uczniów, nauczyrodziców z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. cieli i rodziców. Prowadzi profilaktykę uzależnień
i innych problemów dzieci i młodzieży, udziela poKlub Integracji Społecznej MOPR
mocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
Adres i telefon: ul. Okrzei 61, tel. 54 411-04-37
i młodzieży z grup ryzyka. Wspomaga wychowawKlub funkcjonuje w poniedziałek, środa, czwartek czą i edukacyjną funkcję rodziny i szkoły.

Publiczne Placówki Terapeutyczne we Włocławku
Poradnia Terapii Uzależnień oraz Poradnia
Zdrowia Psychicznego (MZOZ)
Adres i telefon: ul. Kaliska 104a, tel. /54/ 231-04-87
Poradnia Terapii Uzależnień czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00, a Poradnia
Zdrowia Psychicznego od poniedziałku do czwartku
w godz. 8.00-15.00.
Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń
zdrowotnych w zakresie wsparcia psychologicznego i terapii psychologicznej.
Poradnia Terapii Uzależnień realizuje programy terapeutyczne dla osób uzależnionych m.in. od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, Internetu, hazardu itp. Programy terapeutyczne realizowane są
w formie zajęć grupowych i w kontakcie indywidualnym. Z porad terapeutycznych mogą również sko-

rzystać osoby nadużywające alkohol, ale nie będące
uzależnionymi od alkoholu. Celem takiej terapii nie
jest pełna abstynencja, a ograniczenie spożycia alkoholu do kontrolowanego i bezpiecznego poziomu.
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Adres i telefon: ul. Stodólna 70, tel. /54 / 412-53-34
Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do środy
w godz. 12.00-19.00 oraz od czwartku do piątku
w godz. 8.00-14.00.
Placówka prowadzi leczenie niestacjonarne, w tym
podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (m.in. psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną).

Telefony Zaufania
„Kujawsko - Pomorska NIEBIESKA LINIA”
Infolinia dostępna jest codziennie w godz. 17:0021:00 pod numerem telefonu 800-154-030 lub
/56/ 659-13-99.
Jest to telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Porad udzielają współpracujący
z Rzecznikiem Praw Ofiar przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu prawnicy i psycholodzy. Ponadto
w największych miastach regionu, tj. we Włocławku,
Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, organizowane są dyżury prawników. Informacje o dyżurach
we Włocławku umieszczone są na stronie Urzędu
Miasta (www.wloclawek.pl). „Kujawsko-Pomorska
NIEBIESKA LINIA” stanowi uzupełnienie Ogólnopolskiej Niebieskiej Linii, tel. 801-12-00-02. Osoby dzwoniące pod ogólnopolski numer telefonu oraz numer
„Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii” mogą uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną, a także informację o możliwości otrzymania bezpośredniej pomocy najbliżej swojego miejsca zamieszkania.

„Pomarańczowa Linia”
Infolinia dostępna jest codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach 14.00-20.00 pod numerem
telefonu 801-140-068 (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.pomaranczowalinia.pl).
Przeznaczona jest dla rodziców, którzy mają kłopoty wychowawcze z dziećmi pijącymi alkohol
i zażywającymi narkotyki. Jest to ogólnopolska linia telefoniczna, działająca na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W ramach jej
działania udzielane są porady i konsultacje.
Stanowi ona formę wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci, którzy czują się bezradni wobec faktu
sięgania przez nastolatka po alkohol i narkotyki. Informacje udzielane są również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
pomoc@pomaranczowalinia.pl
Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13,
87-800 Włocławek
tel. 54 414 40 00

