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Z lokalnej, żółtej karty „3+ 
Liczna Rodzina” w 2014 
roku korzystało 3646 
tyszan (1519 rodzin). 

Wszyscy oni mogą złożyć wnio-
sek również o wydanie ogólno-
polskiej „Karty Dużej Rodziny” 
– w kolorze niebieskim (obecnie 
w Tychach jest 2012 użytkowni-
ków tej karty – 394 rodziny).

Żółta karta uprawnia do ko-
rzystania z pakietu zniżek na te-
renie Tychów. Niebieska – na te-
renie całego kraju.

3+ Liczna Rodzina
Dlaczego w chwili pojawie-

nia się ogólnopolskiej karty, nie 
zastąpiła ona kart lokalnych, roz-
szerzając po prostu ich zakres 
działania na cały kraj?

– Każda z tych dwóch kart 
ma osobny katalog firm i insty-
tucji, które jej posiadaczom ofe-
rują zniżki – wyjaśnia Krystyna 
Rumieniuch, naczelnik Wydzia-
łu Zdrowia i Spraw Społecznych 
UM Tychy. – W naszym, lokal-
nym katalogu mamy wielu pry-
watnych przedsiębiorców, któ-
rzy oferując zniżki, robią ukłon 
w stronę lokalnej społeczności. 
Jest to, można powiedzieć, zasada 
sąsiedzkiej pomocy. Gdybyśmy 
naszą kartę zastąpili kartą ogól-
nopolską, to każdy jej posiadacz, 
niezależnie od miejsca zamiesz-
kania na terenie Polski, miałby 
prawo korzystania z tych zniżek, 
które oferują tyscy przedsiębior-

cy. Nie wiemy, czy wówczas ci 
przedsiębiorcy chcieliby pozo-
stać w programie albo utrzymać 
zniżki na takim poziomie, na ja-
kim oferują je obecnie. Dlatego 
zdecydowaliśmy się utrzymać lo-
kalną, żółtą kartę, która jest już 
naszą marką.

Tak więc na terenie miasta 
wszystko pozostaje bez zmian – 
posiadacze żółtej karty „Liczna 
Rodzina 3+” będą z niej korzystać 
tak, jak do tej pory, uzyskując 
zniżki w Teatrze Małym, Miej-
skim Centrum Kultury, na krytej 
pływalni, lodowisku i w lokal-
nych firmach.

Co zatem zyskają, wyrabia-
jąc sobie dodatkowo niebieską 
„Kartę Dużej Rodziny”?

Karta Dużej Rodziny
Ta może przydać się szcze-

gólnie podczas wakacji i wyjaz-
dów poza miasto. W katalogu do-
stępnym na stronie internetowej 
rodzina.gov.pl (zakładka Duża 
rodzina) można znaleźć wykaz 
firm i instytucji, w jakich otrzy-
mają zniżki posiadacze niebie-
skiej karty. Są to m.in. muzea 
na terenie całego kraju – w tym 
wszystkie Muzea Narodowe, Ko-
palnia Soli w Wieliczce, Zamek 
Królewski w Warszawie, Zamek 
Królewski na Wawelu – są też 
takie obiekty jak Stadion Naro-
dowy, Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie czy Wesołe Mia-
steczko w Chorzowie. 

Na liście znalazły się teatry, 
parki narodowe, gospodarstwa 
agroturystyczne, pensjonaty, aqu-
aparki i wiele przedsiębiorstw 
prywatnych, sklepów i zakładów 
usługowych. 

Na uwagę zasługują także 
zniżki na przejazdy koleją, któ-
re oferują PKP Intercity, Prze-
wozy Regionalne i Koleje Ma-
łopolskie.

W obu programach, lokal-
nym i ogólnopolskim idea jest 
ta sama: do zniżek uprawnione 
są rodziny, w których wychowu-
je się troje lub więcej dzieci. Nie 
ma znaczenia dochód rodziny, jak 
również to, czy dzieci wychowu-
je jeden czy obydwoje rodziców, 
ani czy dzieci pochodzą z jedne-
go, czy także z innych związków. 
Ponadto do zniżek uprawnione 
są rodziny zastępcze, rodzinne 
domy dziecka oraz podopiecz-
ni placówek pieczy zastępczej. 
Różnice są jedynie w terminach 
ważności karty.

Uwaga na termin 
ważności

W tyskim programie „3+ 
Liczna Rodzina” karty wydawa-
ne są na rok. Po upływie tego 
czasu trzeba przedłużyć ważność 
karty w Urzędzie Miasta na ko-

lejny rok. Prawo do korzystania 
ze zniżek przysługuje rodzicom, 
dzieciom do ukończenia 18. roku 
życia lub – jeżeli kontynuują na-
ukę – 25. roku życia. Co ważne, 
cała rodzina traci uprawnienia 
do korzystania z programu, je-
żeli przestaje być „rodziną 3+”, 
to znaczy jeżeli wychowuje już 
tylko dwoje dzieci spełniających 
powyższe kryterium.

Inaczej jest w programie 
rządowym. Tutaj karty dla ro-
dziców wydawane są beztermi-
nowo i zachowują ważność do-
żywotnio. Dzieci mogą korzystać 
z kart do ukończenia 18. lub 25. 
roku życia (jeśli uczą się lub stu-
diują).

Gdzie po kartę?
Wnioski o wydanie karty 

– zarówno lokalnej (żółtej), jak 
i ogólnopolskiej (niebieskiej) 
można składać w Biurze Ob-
sługi Klienta (stanowisko nr 3) 
na parterze Urzędu Miasta Tychy 
(al. Niepodległości 49). 

Wszelkie informacje można 
uzyskać u koordynatora progra-
mu „3+ Liczna Rodzina”:

licznarodzina@umtychy.pl, 
tel.: 32/776 30 30, 32/776 35 10 
lub 32/776 35 40.

SyLwia witman

Dwie karty,  
więcej zniżek

W Tychach od 2009 roku realiZoWany 
jesT program „3+ licZna rodZina”, dZięki 

kTóremu rodZiny WielodZieTne mogą 
korZysTać Ze Zniżek i rabaTóW W firmach, 
ośrodkach sporTu i insTyTucjach kulTury  

na Terenie miasTa.  
od niedaWna na Terenie całego kraju 

dZiała analogicZny program.  
W obu prZypadkach  

do korZysTania Ze Zniżek  
upraWnia posiadanie karTy  

ucZesTnicTWa W programie.

katalog firm i instytucji oferujących zniżki dla rodzin wielo-
dzietnych można znaleźć na stronach:
www.licznarodzina.pl
www.rodzina.gov.pl

Biuro Obsługi Klienta mieści się na parterze Urzędu miasta tychy, przy al. niepodległości 49. informacji o kartach zasięgnąć 
można przy stanowisku nr 3.

wnioski o wydanie obu kart złożyć można w Urzędzie miasta 
tychy.
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