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Wprowadzenie
Artykuł 71 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi, że państwo w swojej po-
lityce społecznej i gospodarczej uwzględ-
nia dobro rodziny1. Rodziny znajdujące 
się w trudnej sytuacji materialnej i spo-
łecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepeł-
ne, mają prawo do szczególnej pomocy ze 
strony władz publicznych. Decydując się 
na posiadanie licznego potomstwa – często 
kosztem obniżenia materialnego pozio-
mu życia – podejmują wysiłek niezbędny 
nie tylko dla rozwoju, ale wręcz dalszego 
trwania państwa. Wprowadzenie w poło-
wie 2014 r. Karty Dużej Rodziny – jako ko-
lejnego elementu polityki prorodzinnej 
– miało być bezpośrednim wsparciem 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.07.1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483, ze zm.).
2	 Raport	GUS	opracowany	na	podstawie	Narodowego	Spisu	Powszechnego	z	2011	r.,	dotyczący	sytuacji	

materialnej rodzin w Polsce.

wszystkich rodzin mających trójkę i więcej 
dzieci, a tym samym stanowić kolejny krok 
w działaniach zmierzających do zmniej-
szenia zapaści demograficznej. 

W Polsce w rodzinach wielodzietnych, to 
jest z co najmniej trójką dzieci, żyje 3,4 mln 
osób, w tym ponad 2 mln dzieci, jednak 
decyzja o posiadaniu kilkorga dzieci stanowi 
bardzo poważne wyzwanie, między innymi 
w sferze ekonomicznej. Ubóstwem jest za-
grożonych 15,5% gospodarstw rodzinnych 
i właśnie rodziny wielodzietne stanowią tu 
największy odsetek – to 34,4% rodzin ogó-
łem, z których 28% żyje w miastach i aż 41% 
na wsi2. Jednocześnie od 1989 r. współczyn-
nik dzietności, kształtujący się poniżej 2,10, 
nie gwarantuje zastępowalności pokoleń. 

Polityka	prorodzinna	państwa

Program	„Karta	dużej	rodziny”

PAWEŁ ADAMOWICZ

Rodziny wielodzietne są naszą „narodową nadzieją”, gdyż przy utrzymywaniu 
się niekorzystnych tendencji demograficznych liczba ludności Polski zmniejszy się 
w 2060 r. z 38 mln do około 32 mln i jednocześnie znacząco wzrośnie udział osób 
w  wieku poprodukcyjnym. Oczywiste są zatem wynikające z  tego poważne nega-
tywne skutki w wymiarze społeczno-ekonomicznym, zagrażające naszemu państwu, 
gdyż czynniki te niewątpliwie wpłyną na spadek podaży siły roboczej na rynku pracy 
i utrudnienia w systemie zabezpieczenia społecznego.
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W sytuacji gdy wskaźnik ten, utrzymują-
cy się obecnie na poziomie zaledwie 1,3, 
plasuje Polskę prawie na ostatnim miejscu 
w Unii Europejskiej i na jednym z ostatnich 
na świecie, niezbędne jest podjęcie pilnych, 
skutecznych działań zapobiegawczych, ma-
jących na celu poprawę sytuacji materialnej 
rodzin wielodzietnych, co w perspektywie 
powinno zapobiec negatywnym skutkom 
makroekonomicznym w naszym kraju.

W 2015 r. Najwyższa Izba Kontroli pod-
jęła, z własnej inicjatywy, kontrolę do-
tyczącą Karty Dużej Rodziny jako ele-
mentu polityki prorodzinnej państwa3. 
Skon trolowano Minister stwo Pra cy i Po-
li tyki Społecznej, jako jednostkę odpo-
wiedzialną za wdrożenie i koordynację 
zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny4. Badania 
przeprowadzono również w 18 miastach, 
w których wprowadzono zarówno lokal-
ną, jak i ogólnopolską Kartę5. NIK oceniła 
przygotowanie, wdrożenie oraz działania 
związane z funkcjonalnością tych rozwią-
zań jako instrumentów wsparcia rodzin 
wielodzietnych, zarówno w odniesieniu 

3	 Artykuł	został	opracowany	na	podstawie	Informacji	o	wynikach	kontroli	pt.	Karta Dużej Rodziny jako ele-
ment polityki rodzinnej państwa, nr	ewid.	29/2016/P/15/045/KPS,	kwiecień	2016	r.	

4	 Ogólnopolski	program	wspierający	rodziny	wielodzietne	wszedł	w	życie	16.06.2014	r.	na	podstawie	roz-
porządzenia	Rady	Ministrów	z	27.05.2014	r.	w	sprawie	szczegółowych	warunków	realizacji	rządowego	
programu	dla	 rodzin	wielodzietnych	 (Dz.U.	 poz.	 755,	 ze	 zm.),	wprowadzonego	na	podstawie	 uchwały	
nr	85	Rady	Ministrów	z	27.05.2014	 r.	w	sprawie	ustanowienia	 rządowego	programu	dla	 rodzin	wielo-
dzietnych	(M.P.	poz.	430).	Od	1.01.2015	r.	program	jest	realizowany	na	podstawie	ustawy	z	5.12.2014	r.	
o	Karcie	Dużej	Rodziny	(Dz.U.	poz.	1863,	ze	zm.),	zwanej	dalej	„ustawą	o	KDR”.

5	 W	 ramach	 czynności	 kontrolnych	w	gminach	przeprowadzono	badania	 ankietowe	wśród	 rodzin	posia-
dających	ogólnopolską	Kartę	Dużej	Rodziny.	Zebrane	informacje	pozwoliły	odpowiedzieć	na	pytania	na	
ile	uprawnienia	wynikające	z	ogólnopolskiej	KDR	uzupełniają	ofertę	kart	 lokalnych	oraz	czy	są	zgodne	
z	oczekiwaniami	rodzin	w	zakresie	ich	wsparcia	oraz	jakie	wymierne	korzyści	finansowe	przyniosło	wpro-
wadzenie	KDR	(do	rodzin	wysłano	900	ankiet,	do	NIK	wpłynęło	275,	tj.	31%).	Uzupełniająco	w	25	gmi-
nach	miejsko-wiejskich	i	wiejskich,	posiadających	rozwiązania	w	zakresie	lokalnej	KDR,	NIK	zasięgnęła	
informacji	o	działaniach	adresowanych	do	rodzin	wielodzietnych,	w	tym	o	wdrożeniu	zniżek/ulg	wynika-
jących	z	 lokalnej	Karty	dużej	rodziny	oraz	 jej	wykorzystywania	przez	rodziny	wielodzietne	(odpowiedzi	
udzieliło	21	gmin).

do ogólnopolskiej Karty, jak również do 
uprawnień wprowadzonych na poziomie 
lokalnym. 

Kontrola dotyczyła działań podejmo-
wanych w latach 2014–2015 (I półrocze), 
z uwzględnieniem działań wcześniejszych, 
mających związek z kontrolą szczególnie 
w odniesieniu do rozwiązań samorządo-
wych, gdyż pierwsze lokalne karty funkcjo-
nują w Polsce już od ponad 10 lat, natomiast 
program ogólnopolski został uruchomiony 
dwa lata temu. 

Karty dużej rodziny wprowadzone na 
poziomie ogólnopolskim i lokalnym są 
potrzebnym, choć jedynie uzupełniają-
cym instrumentem polityki prorodzin-
nej, który został pozytywnie przyjęty 
przez rodziny wielodzietne. Skuteczność 
tego rozwiązania w odniesieniu do jego 
założonych celów, to jest bezpośredniego 
wsparcia rodzin wielodzietnych, kreowania 
pozytywnego wizerunku wielodzietności, 
jak również umacniania i wspierania funk-
cji rodziny wielodzietnej oraz zwiększa-
nia szans rozwojowych i życiowych dzieci 
i młodzieży z tych rodzin – ze względu 
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na zakres i skalę dostępnych obecnie ulg 
i zniżek – jest jednak ograniczona. Badania 
kontrolne NIK, jak i zlecone przez Izbę 
badania opinii publicznej6 pokazują, że 
oczekiwania rodzin wielodzietnych, za-
równo w aspekcie finansowym, jak i co 
do rodzaju dostępnych ulg, są rozbieżne 
z ofertą, przy czym dotyczy to w większym 
stopniu karty ogólnopolskiej niż progra-
mów lokalnych. 

Program „Karta dużej rodziny” jest re-
alizowany na trzech poziomach: ogól-
nokrajowym, lokalnym i biznesowym. 
Ustalenia kontroli wykazały, że Minister 
Pracy i Polityki Społecznej (w czasie kon-
troli była to obowiązująca nazwa działu 
administracji rządowej) zapewnił spraw-
ną realizację zadań w zakresie przygoto-
wania i wdrożenia ogólnopolskiej KDR. 
Maksymalny limit wydatków z budżetu 
państwa na lata 2015–2024 na realizację 
ustawy przez gminy, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw rodziny i ministra 
właściwego do spraw transportu wynosi 
585,38 mln zł. Wprowadzenie tego progra-
mu nie zostało jednak poprzedzone bezpo-
średnimi badaniami potrzeb wśród rodzin 
wielodzietnych, co prawdopodobnie wpły-
nęło na to, że do końca 2015 r. w programie 
uczestniczyło około 40% osób uprawnio-
nych. Struktura i wysokość oferowanych 
zniżek odbiega znacznie od profilu wy-
datków ponoszonych przez rodziny żyjące 
w trudnych warunkach ekonomicznych. 

6	 Na	potrzeby	kontroli	TNS	Polska	przeprowadziła	ogólnopolski	sondaż	opinii	publicznej	w	zakresie	przy-
datności	ulg	i	zniżek	wynikających	z	„Karty	dużej	rodziny”	w	kontekście	potrzeb	rodzin	wielodzietnych.	
Obejmował	on	badanie	jakościowe,	w	ramach	którego	zrealizowane	zostały	dwa	wywiady	grupowe	z	ro-
dzicami	posiadającymi	ogólnopolskie	 i	 lokalne	karty	dużej	 rodziny,	 jak	 również	badanie	 ilościowe,	któ-
rym	 objęto	 celowo	 dobranych	 500	 rodziców	 i	 opiekunów	 prawnych	mających	 troje	 i	 więcej	 dzieci	 do	
18	lub	24	roku	życia.

Oprócz kilku zniżek opłacanych z budżetu 
państwa (m.in. zniżki dla rodziców na prze-
jazdy środkami publicznego transportu ko-
lejowego, możliwość bezpłatnego wejścia 
do parków narodowych i zniżki w opła-
cie za wystawienie paszportu), pozostałe 
ulgi stanowią uszczuplenie przychodów 
instytucji samorządowych lub po prostu 
są finansowane przez firmy prywatne 
partycypujące w programie. Większość 
firm prywatnych wyraża jednak opinię, 
że przystąpienie do programu rozminę-
ło się z oczekiwanym wzrostem liczby 
klientów. Pozostawienie w dotychczaso-
wym kształcie zachęty dla potencjalnych 
partnerów prywatnych jedynie w postaci 
możliwości dodatkowej reklamy ich usług 
czy produktów nie stanowi – zdaniem NIK 
– należytego argumentu w pozyskiwaniu 
najbardziej oczekiwanych podmiotów, a co 
więcej, może przyczynić się do rezygnacji 
z programu instytucji już w nim uczest-
niczących.

NIK pozytywnie oceniła działania jedno-
stek samorządowych wynikające z ustawy 
o KDR, ponieważ proces przyznawania 
ogólnopolskiej KDR był przeprowadzony 
w sposób właściwy – zapewniono spraw-
ną obsługę osób składających wnioski 
i odbierających ten dokument, a ziden-
tyfikowane jednostkowe nieprawidło-
wości miały charakter administracyjny 
(formalny). Wysokość środków budże-
tu państwa przekazywanych na obsługę 
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przez gminy tego zadania zleconego ge-
neralnie była jednak niedoszacowana, co 
wynikało przede wszystkim z wyższego 
wynagrodzenia w gminach niż przyjęto 
w „Ocenie skutków regulacji” w ustawie 
o KDR. Tym samym część kosztów wdro-
żenia programu KDR była finansowana 
z budżetów samorządów. 

Odnosząc się do kart lokalnych, NIK 
jest zdania, że ich wprowadzenia nie po-
przedziły wnikliwe analizy lokalnej sytu-
acji i potrzeb rodzin wielodzietnych, a co 
więcej – wobec braku wymogu ustawo-
wego – gminy nawet nie znały dokładnej 
liczby rodzin wielodzietnych zamieszkują-
cych na ich terenie. Właściwe rozpoznanie 
skali i rodzaju potrzeb na własnym terenie 
jest warunkiem zapewnienia rzetelnego 
programowania działań. Na poziomie lokal-
nym również uwidocznił się brak działań 
ewaluacyjnych w odniesieniu do wpro-
wadzonych udogodnień. 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
NIK oceniła jako celowe i prawidłowe dzia-
łania Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
podejmowane na etapie przygotowania 
i wdrożenia nowego instrumentu wsparcia 
rodzin wielodzietnych w postaci ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny. W okresie 
objętym kontrolą minister lub upoważnieni 
przez niego wojewodowie zawarli prawie 
1000 umów z partnerami KDR, oferując 
około 1,4 mln członkom rodzin wielodziet-
nych ulgi/zniżki w ponad 10 000 miejsc na 
terenie całego kraju. Od początku funk-
cjonowania programu, to jest od połowy 
2014 r. do końca 2015 r. wydano łącznie 
1396 tys. dokumentów. Mając na uwadze, 
że w Polsce w rodzinach wielodzietnych 
żyje 3,4 mln osób, oznacza to, że z oferty 

tej skorzystało 41% uprawnionych, nato-
miast w odniesieniu do miernika przyję-
tego w budżecie zadaniowym, ustalonego 
na poziomie 2743 tys. wydanych kart do 
końca 2015 r., plan ten został zrealizowany 
zaledwie w 51%. 

Z ustaleń kontroli NIK wynika, że na 
etapie przygotowania projektów rozwiązań 
prawnych Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej (MPiPS) nie przeprowadzi-
ło badań wśród rodzin wielodzietnych, 
które umożliwiłyby rozpoznanie ich po-
trzeb oraz zaprojektowanie systemu ulg 
i zniżek optymalnego z punktu widze-
nia zakładanego celu ich wprowadzenia, 
to jest bezpośredniego wsparcia rodzin 
wielodzietnych, kreowania pozytyw-
nego ich wizerunku oraz zwiększenia 
szans rozwojowych i życiowych dzieci 
i młodzieży z tych rodzin. Na potrzebę 
przeprowadzenia badań poziomu satys-
fakcji beneficjentów ogólnopolskiej KDR 
z wprowadzonych rozwiązań oraz dzia-
łań ewaluacyjnych służących ustaleniu, 
które z funkcjonujących instrumentów 
wsparcia są najbardziej efektywne i ocze-
kiwane przez rodziny wielodzietne wska-
zuje niskie wykorzystanie środków zapla-
nowanych na realizację zadań związanych 
z KDR (27% do końca 2015 r.) oraz fakt, 
że mniej niż połowa uprawnionych przy-
stąpiła do udziału w programie. Ponadto 
weryfikacja partnerów programu nie obej-
mowała określenia, czy i w jakim zakresie 
proponowana przez podmiot przystępujący 
do KDR ulga/zniżka będzie odpowiadała 
celom programu.

Jak wynika z ogólnopolskiego sonda-
żu, głównym powodem, że około 60% 
osób z rodzin wielodzietnych przez pra-
wie dwa lata funkcjonowania programu 
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nie wystąpiło o kartę ogólnopolską był 
fakt, że w pobliżu ich miejsca zamiesz-
kania nie ma firm, które oferowałyby takie 
zniżki (40%). Nawet gdyby respondent 
zdecydował się na założenie ogólnopol-
skiej KDR, to i tak nie miałby jej jak wy-
korzystać (szkoda więc było czasu bada-
nym na niepotrzebne – według nich – for-
malności). Drugą z podawanych przyczyn 
(31% respondentów) był brak informacji 
o tym, gdzie i jak można z karty skorzy-
stać, a trzecią – nieatrakcyjny zakres ulg/
zniżek (16%). W przypadku kart lokal-
nych najczęstszym powodem, dla które-
go respondenci nie zakładali karty, był 
brak takiej oferty w miejscu zamieszkania 
respondenta (37%). Na drugim miejscu 
znalazł się – analogicznie jak w przypadku 
osób argumentujących brak karty ogólno-
polskiej – brak wiedzy, gdzie i jak można 
z karty skorzystać. Zdecydowanie rzadziej, 
niż w przypadku osób uzasadniających brak 
ogólnopolskiej KDR, badani wskazywali 
na nieatrakcyjność zniżek (9%) i zakres 
oferowanych ulg (8%). Ponadto 8% bada-
nych zwracało uwagę, że w pobliżu miejsca 
zamieszkania nie ma firm, które oferowa-
łyby takie zniżki. 

Ze środków publicznych posiadaczom 
Karty Dużej Rodziny zaoferowano między 
innymi zniżki dla rodziców na przejazdy 
środkami publicznego transportu kolejo-
wego (37% na bilet jednorazowy oraz 49% 
na bilet miesięczny), możliwość bezpłat-
nego wejścia na teren parków narodowych 
i ulgi w opłacie za wystawienie paszportu 
(rodzice 50% i dzieci 75%). Oszacowana 

7 Raport Koszty wychowania dzieci w Polsce 2014, Warszawa 2014. 

przez MPiPS wartość korzyści finanso-
wych dla rodzin wielodzietnych posia-
dających KDR ma wynieść w ciągu roku 
ponad 21 mln zł, w tym 8 mln zł z budżetu 
państwa na sfinansowanie ulg ustawowych 
dla rodziców i małżonków rodziców za 
przejazdy środkami publicznego trans-
portu zbiorowego. Biorąc pod uwagę, że 
w 2015 r. liczba osób posiadających ogól-
nopolskie KDR wyniosła 1,4 mln, kwota 
korzyści finansowych przypadających na 
jedną kartę wyniosła około 15 zł. Od po-
czątku funkcjonowania programu KDR 
szacunkowy koszt wydania jednej karty 
wynosił średnio 10 zł, co oznacza, że koszty 
związane z drukiem i wydawaniem kart 
w przeliczeniu na jedną kartę były niższe 
o około 5 zł niż przeciętne korzyści uzy-
skane przez posiadacza karty. W kolejnych 
latach proporcja ta poprawi się z uwagi na 
znaczące obniżenie kosztów związanych 
z wdrożeniem programu, to jest z drukiem 
i wydawaniem kart. 

Centrum Adama Smitha podaje7, że 
koszt wychowania jednego dziecka do 
okresu osiągnięcia przezeń 20. roku życia 
wynosi w Polsce przeciętnie od 176 do 
190 tys. zł, a koszt wychowania dwójki 
dzieci – od 316 do 350 tys. zł (przyjęto, że 
koszt wychowania drugiego dziecka wy-
nosi 80% kosztów pierwszego ze wzglę-
du na „korzyści skali”, w tym na oszczęd-
ności płynące ze wspólnej konsumpcji). 
W przypadku rodzin z trójką dzieci koszty 
te (przyjęto, że koszt trzeciego dziecka 
wynosi 60% kosztów pierwszego) wy-
noszą przeciętnie od 421 do 460 tys. zł. 
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Jest to kalkulacja kosztów podstawowych 
– nie uwzględnia kosztów pośrednich i al-
ternatywnych, stąd prawdopodobne jest, że 
dla wielu rodzin łączne faktyczne koszty są 
jeszcze wyższe. Według danych Instytutu 
Pracy i Spraw Socjalnych8, dla pięciooso-
bowej rodziny kwota minimum socjalnego 
wynosi miesięcznie 4,2 tys. zł, natomiast 
minimum egzystencji – 2,4 tys. zł. 

W tej sytuacji trudno się dziwić, że naj-
istotniejszym powodem, dla którego ba-
dani decydowali się skorzystać z ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny były przede 
wszystkim spodziewane oszczędności 
w domowym budżecie. Powód ten po-
dało 66% respondentów. Oczekiwania 
takie są w pełni uzasadnione z uwagi na 
to, że jednym z celów uruchomienia pro-
gramu – zarówno na poziomie krajowym, 
jak i lokalnym – było wsparcie rodzin wie-
lodzietnych, w tym również w wymiarze 
finansowym. Znamienna jest jednak sy-
tuacja, że w ankiecie przeprowadzonej 
przez TNS Polska aż 36% użytkowników 
KDR zadeklarowało, że nie odczuło żad-
nych zmian w budżecie rodziny, a tylko 
połowa pytanych o wysokość miesięcz-
nych korzyści finansowych, jakie rodzina 
odczuła korzystając z Karty, deklarowa-
ła konkretne kwoty. Najczęściej była to 
kwota do 50 zł (21%). O przedziale mię-
dzy 51 a 100 zł mówiło 12% badanych, 
a o przedziale 101-200 zł – 14%. O więk-
szych oszczędnościach w skali miesiąca 
wspominało zaledwie 4% osób. 

Na poziomie lokalnym zapewniono 
sprawną obsługę osób składających wnioski 

8 <https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne>

o przyznanie kart ogólnopolskich oraz je 
odbierających. Środki z dotacji budżeto-
wej przyznane na realizację tych zadań 
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem 
i prawidłowo rozliczono. Wyniki kontroli 
wskazały na znaczne zróżnicowanie przy-
jętych rozwiązań organizacyjnych w za-
kresie uprawnień do wydawania w gmi-
nach ogólnopolskiej KDR. Należy zazna-
czyć, że mało precyzyjne sformułowanie 
przedmiotu upoważnienia – realizacja 
zadań wynikających z niniejszej ustawy 
o KDR – powoduje trudności interpreta-
cyjne. W siedmiu spośród 18 skontrolo-
wanych miast brakowało upoważnień od 
kierownika urzędu dla osób przyjmujących 
wnioski i wydających karty do realizacji 
działań z tym związanych. Ujawnione zo-
stały rozbieżności w kosztach ponoszonych 
przez gminy z tytułu obsługi wniosków 
w porównaniu z kwotami oszacowanymi 
w „Ocenie skutków regulacji” w ustawie 
o KDR, co wynikało przede wszystkim 
z wyższego wynagrodzenia w gminach. 
Brak dokładnych danych o liczbie za-
mieszkujących rodzin wielodzietnych 
w znacznym stopniu utrudniał optymal-
ne planowanie wydatków, co w połączeniu 
z mniejszym, niż się spodziewano, zainte-
resowaniem rodzin powodowało koniecz-
ność zwrotów niewykorzystanych dotacji 
udzielanych przez wojewodów.

Analiza 754 wniosków spośród 11 482 
przeprowadzonych postępowań w kon-
trolowanych jednostkach samorządowych 
(6,6%) wykazała, że proces przyznawania 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny był 
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przeprowadzany – zarówno na podsta-
wie rozporządzenia, jak i ustawy o KDR 
– w sposób zgodny z obowiązującą proce-
durą. Zidentyfikowane w badanej doku-
mentacji nieprawidłowości miały charakter 
formalny i polegały głównie na niepełnym 
dokumentowaniu czynności sprawdzają-
cych przedkładane dokumenty osób ubie-
gających się o wydanie Karty, niewykorzy-
stywaniu danych i informacji będących 
w dyspozycji urzędów gmin przy ustalaniu 
prawa do posiadania KDR oraz przy spo-
rządzaniu i uwierzytelnianiu kopii przed-
stawionych dokumentów. W jednostkach 
odpowiedzialnych za wdrażanie ogólno-
polskiej KDR informowano mieszkańców 
o możliwości przystąpienia do programu 
oraz o prawach i obowiązkach posiada-
cza Karty. Osoby odbierające ten doku-
ment były informowane o uprawnieniach 
i obowiązkach wynikających z posiadania 
kart. Sondaż TNS Polska wykazał jednak, 
że aż połowa beneficjentów nie czuje się 
należycie poinformowana i przyznaje, że 
nie zna szczegółowo oferty. O Karcie Dużej 
Rodziny dowiedzieli się ze środków ma-
sowego przekazu, punktów obsługi, gdzie 
jest ona honorowana lub od znajomych 
mających troje lub więcej dzieci. Na nie-
wystarczające informowanie o programie 
wskazywały także rodziny wielodzietne 
ankietowane przez kontrolerów NIK. 

NIK ustaliła, że minister nie sporzą-
dzał informacji z realizacji zadań wyni-
kających z ustawy o KDR, ale też nale-
ży mieć na uwadze, że nie ciążył na nim 
taki obowiązek ustawowy. Monitorował 

9 Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. 

jednak na bieżąco realizację tych zadań 
przez gminy oraz liczbę podmiotów i miej-
sca udzielanych zniżek. Kontrolowanie 
wdrażania programu w aspekcie finanso-
wym nie było przy tym pełne, ponieważ 
nie obejmowało ulg uzyskanych w związku 
z wydaniem dokumentu paszportowego 
czy też zwolnień z opłat za wstęp do par-
ków narodowych. Ponadto MPiPS w ogra-
niczonym zakresie wykorzystywało infor-
macje przekazywane przez gminy na temat 
zakresu i skali lokalnie funkcjonujących 
ulg. Nie dokonywano również całościowej 
analizy, jakiego rodzaju i w jakim wymiarze 
ulgi/zniżki były oferowane w ramach kart 
lokalnych oraz w jakim stopniu ogólnopol-
ska KDR stanowi uzupełnienie oferty na 
terenie danej gminy. W „Ocenie skutków 
regulacji projektu ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny” wskazano, że ewaluacja efek-
tów projektu zostanie przeprowadzona 
w drugiej połowie 2016 r. NIK stwierdziła, 
że pracownicy Ministerstwa rozpoczęli 
wstępne prace nad zaprojektowaniem ba-
dania, które miałoby być przeprowadzone 
w celu poznania opinii rodzin wielodziet-
nych, a jego wyniki stałyby się jednym 
z elementów oceny efektywności działania 
KDR, jednak należy zauważyć, że w usta-
wie budżetowej na 2016 r. nie zagwaranto-
wano środków na ten cel. Zdaniem NIK, 
brak takiego badania w kontekście zało-
żonych celów instrumentu uniemożliwia 
zapewnienie realizacji zasady wynikają-
cej z art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych9, zgodnie 
z którą wydatki publiczne powinny być 
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dokonywane w sposób celowy i oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlep-
szych efektów z danych nakładów, opty-
malnego doboru metod i środków służą-
cych osiągnięciu założonych celów.

Lokalne karty dużej rodziny
Samorządowe karty dużej rodziny to pro-
gramy lokalne adresowane do rodzin wie-
lodzietnych, uprawniające do ulg, zniżek 
i zwolnień z opłat na terenie danej gminy. 
Prekursorem lokalnej Karty Dużej Rodziny 
był Wrocław, który w marcu 2005 r. uru-
chomił program pod nazwą „Dwa plus 
trzy i jeszcze więcej”, proponując rodzi-
nom między innymi zniżki komunikacyj-
ne w weekendy. W 2008 r. lokalną Kartę 
wprowadził Grodzisk Mazowiecki, udo-
stępniając rodzinom z czworgiem dzieci 
darmową komunikację oraz oferując tań-
szy o połowę dostęp do obiektów spor-
tu i kultury oraz na zajęcia pozalekcyjne. 
Począwszy od 2009 r., w kolejnych latach 
programy wspierania rodzin wielodziet-
nych wprowadzane były w innych gminach. 
Przełomowym rokiem był 2012 r., ponie-
waż wprowadzonych zostało ponad 20 lo-
kalnych kart dużej rodziny. Ze względu 

10	 Zgodnie	z	art.	16a	ustawy	z	12.03.2004	r.	o	pomocy	społecznej	(Dz.U.	z	2015	r.	poz.	163,	ze	zm.),	gmina,	
powiat	i	samorząd	województwa	przygotowują	ocenę	zasobów	pomocy	społecznej	na	podstawie	analizy	
lokalnej	sytuacji	społecznej	i	demograficznej,	natomiast	zgodnie	z	art.	16b	ust.	1	ww.	ustawy,	do	zadań	
własnych	gminy	o	charakterze	obowiązkowym	należy	m.in.	opracowanie	i	realizacja	gminnej	strategii	roz-
wiązywania	problemów	społecznych.	Dokument	ten	powinien	zawierać	w	szczególności	diagnozę	sytuacji	
społecznej	i	prognozę	zmian,	jak	również	należy	w	nim	określić	cele	strategiczne	projektowanych	zmian,	
kierunki	niezbędnych	działań,	sposób	realizacji	strategii	oraz	jej	ram	finansowych,	jak	również	wskaźniki	
realizacji	działań	(art.	16b	ust.	2	ww.	ustawy).	Do	zadań	własnych	gminy	o	charakterze	obowiązkowym	
należy	m.in.	(na	podstawie	art.	17	ust.	1	pkt	1	ww.	ustawy)	opracowanie	i	realizacja	gminnej	strategii	
rozwiązywania	problemów	społecznych,	ze	szczególnym	uwzględnieniem	programów	pomocy	społecznej,	
profilaktyki	i	rozwiązywania	problemów	alkoholowych	i	innych,	których	celem	jest	integracja	osób	i	rodzin	
z	grup	szczególnego	ryzyka.	Kolejnym	zadaniem	własnym	gminy	(zgodnie	z	art.	17	ust.	2	pkt	4	ww.	usta-
wy)	jest	podejmowanie	innych	zadań	z	zakresu	pomocy	społecznej	wynikających	z	rozeznanych	potrzeb	
gminy,	w	tym	tworzenie	i	realizacja	programów	osłonowych.	

na podmiot realizujący oraz zasięg tery-
torialny można wyróżnić karty: samo-
rządu szczebla podstawowego (gminne-
go, miejskiego i powiatowego) oraz sa-
morządu regionalnego (województwa). 
Zdecydowana większość kart to rozwią-
zania gmin lub miast. Na koniec 2015 r. 
424 jednostki samorządu terytorialnego 
miały samorządowe programy dla rodzin 
wielodzietnych, w tym 406 gmin. 

Większość ze skontrolowanych przez 
NIK strategii nie zawierała łącznie wszyst-
kich wymaganych elementów10. W 80% 
skontrolowanych jednostek samorządo-
wych przyjęte strategie nie odnosiły się 
bezpośrednio do rodzin wielodzietnych 
oraz nie formułowano dla nich osobnych 
celów. Problematykę rodzin wielodzietnych 
w gminnych dokumentach strategicznych 
poruszyło tylko 5 spośród 18 (tj. 27,8%) 
objętych kontrolą urzędów miast i gmin. 

Na podstawie art.110 ust. 10 ustawy 
o pomocy społecznej, rada gminy, bio-
rąc pod uwagę potrzeby w tym zakre-
sie, opracowuje i kieruje do wdrożenia 
lokalne programy pomocowe. W pro-
cesie przygotowawczym lokalnych pro-
gramów kart dużej rodziny istotnym 
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elementem było określenie liczby takich 
rodzin mieszkających na terenie działa-
nia samorządu, które potencjalnie mogą 
zostać uczestnikami programu, oszaco-
wanie liczby uczestników programu, wy-
konanie analizy zasobów, którymi gmina 
dysponuje i określenie uprawnień, jakie 
mogą być ustalone dla członków rodzin 
wielodzietnych oraz zidentyfikowanie 
obszarów, które mogą być objęte ulgami 
i zniżkami. Tylko w 3 spośród 18 (tj. 16,7%) 
skontrolowanych urzędów wprowadze-
nie programu dla rodzin wielodzietnych 
poprzedzono dodatkowo rozpoznaniem 
potrzeb i oczekiwań tych rodzin.

Analiza informacji dotyczących wpro-
wadzenia lokalnych kart dużej rodziny 
wskazuje, że już na etapie przygotowań do 
uchwalenia programu barierą była ograni-
czona możliwość oszacowania jego kosztów 
z powodu braku informacji o ewentualnej 
jego skali. Żadna z gmin objętych kontrolą 
nie była zorientowana w liczbie rodzin wie-
lodzietnych na swoim terenie, liczbie osób 
w tych rodzinach oraz wieku dzieci. Z usta-
leń kontroli wynika, że gminy szacowały 
liczbę rodzin wielodzietnych na podstawie 
danych statystycznych oraz na podstawie 
udzielanej pomocy społecznej i wypłaca-
nych zasiłków. Brak takich danych utrud-
nia rzetelne przygotowanie i realizowanie 
programów kart dużej rodziny zarówno 
od strony organizacyjnej (np. określenie, 
ile osób niezbędnych jest do jego obsługi 
w urzędzie gminy czy miasta), jak i przede 
wszystkim od strony finansowej. 

Wszystkie urzędy objęte kontrolą wpro-
wadziły lokalne programy dla rodzin wielo-
dzietnych stosownymi uchwałami, w któ-
rych przywoływano uzasadnienie tej inicja-
tywy oraz wskazywano na jej umocowanie 

w przyjętych wcześniej lokalnych progra-
mach i dokumentach strategicznych. Treść 
uchwał uzupełniano zarządzeniami szcze-
gółowo wyjaśniającymi wybrane elementy, 
na przykład przedstawiającymi wzory kart 
czy wzory dokumentów aplikacyjnych. 
Określano również cele wprowadzenia 
KDR, zakres podmiotowy i przedmiotowy 
planowanego wsparcia oraz zasady obsługi 
administracyjnej przedsięwzięcia i źródła 
finansowania. Wskazywano między innymi 
na dział lub sekcję urzędu (komórkę orga-
nizacyjną), która będzie obsługiwała pro-
gram od strony administracyjnej (składanie 
wniosków, ich weryfikacja i ewidencjono-
wanie, udzielanie informacji, bieżący kon-
takt z beneficjentami itd. oraz druk kart, 
tj. danych osobowych na odpowiednich 
blankietach). Niektóre gminy lokowały 
administrowanie programem w ośrodkach 
pomocy społecznej. Wnioski o wydanie 
kart dostępne były zarówno w urzędzie 
(w referacie czy biurze) obsługującym 
program, jak i na stronie internetowej 
samorządu. 

Lokalne karty dużej rodziny to programy 
łączące jednostki samorządowe oraz pry-
watnych przedsiębiorców. Samorządy za-
praszają do udziału w tym programie inne 
samorządy, na przykład w tym samym po-
wiecie, oraz instytucje komercyjne (skle-
py, biura, warsztaty itp.) oferujące swoje 
usługi i towary wielodzietnym rodzinom 
na korzystnych warunkach (np. zniżki, 
ulgi). Warunki przystąpienia danej firmy 
do programu były ustalane indywidual-
nie na podstawie zawartych porozumień/
umów. W ramach możliwości zawiera-
nia przez gminy porozumień, do progra-
mów lokalnych przystąpiło 775 partnerów 
– jednostek gminnych oraz podmiotów 
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komercyjnych. We wszystkich 18 skon-
trolowanych miastach wprowadzono ulgi 
i zniżki w dziedzinie kultury oraz sportu 
i turystyki, stosowane przez jednostki pod-
ległe miastu. Ponad połowa gmin wpro-
wadziła ulgi i zniżki na edukację – między 
innymi obniżenie opłaty stałej za pobyt 
dziecka w żłobku lub przedszkolu, zniżki 
na warsztaty i zajęcia cykliczne w ośrod-
kach kultury, bezpłatne wydawanie kart 
bibliotecznych. Ulgi przejazdowe wpro-
wadziło 50% miast objętych kontrolą. 
Wysokość ulg i zniżek ustalano kwoto-
wo lub jako określony procent od ceny. 
Prywatni przedsiębiorcy oferowali ulgi 
od 5% do 100% wartości ceny. Struktura 
wprowadzonych zniżek w skontrolowa-
nych gminach wskazuje, że zdecydowa-
nie największą ofertę (38%) stanowiły 
ulgi w opłatach za placówki edukacyjne 
(żłobki i przedszkola). Następne to zniżki 
w wydatkach na sport, rekreację i tury-
stykę (15%) oraz usługi (13%). Poza bez-
pośrednim wsparciem finansowym, NIK 
odnotowała również niematerialne formy 
wsparcia, ułatwiające życie rodzinom wie-
lodzietnym, na przykład możliwość ko-
rzystania z oddzielnej kasy w wybranych 
sklepach sieci supermarketów, pierwszeń-
stwo przy zapisywaniu dziecka do żłob-
ka i przedszkola (Suwałki) czy w kolejce 
po mieszkanie socjalne (Głuchołazy). 
Atrakcyjność lokalnej KDR zależy w de-
cydującym stopniu od zasobności gminy, 
posiadania odpowiedniego zaplecza, szcze-
gólnie kulturalnego i sportowego. 

Na realizację programów lokalnych 
przeznaczane są pieniądze własne samo-
rządu i jego jednostek organizacyjnych. 
Samorządy nie rozliczają jednak warto-
ści ulg przyznanych beneficjentom kart, 

lecz koncentrują się na liczbie korzysta-
jących. W skontrolowanych gminach 
łączny koszt obsługi kart lokalnych wy-
niósł 800,3 tys. zł, z tego najwyższy był 
w Poznaniu – 228,5 tys. zł, Białymstoku 
– 175 tys. zł i Radomiu – 76 tys. zł. Wśród 
kosztów, jakie ponoszą samorządy z tytułu 
realizacji programów kart dużej rodziny 
są, oprócz zastosowanych ulg i zwolnień 
w opłatach, również koszty zatrudnienia 
pracowników obsługujących program, 
zaprojektowanie i druk blankietów kart 
oraz zakup drukarki do nanoszenia na blan-
kiety danych osobowych, koszty materia-
łów eksploatacyjnych i informacyjnych. 
Oprócz podmiotów samorządowych do 
udziału w programach lokalnych samorzą-
dy zapraszają inne – prywatne – instytucje, 
a zniżki przez nie udzielane – na podstawie 
porozumień zawartych z gminą – są fi-
nansowane przez te podmioty. Samorządy 
nie prowadzą wyodrębnionej ewidencji 
kosztów ponoszonych na realizację lokal-
nych kart dużej rodziny, a wyliczenia finan-
sowe w tym zakresie zostały sporządzone 
specjalnie na potrzeby kontroli NIK.

Ocena skuteczności lokalnych kart dużej 
rodziny zależy w dużym stopniu od mia-
sta, którego dotyczy. Połowa jednostek 
objętych kontrolą nie sporządzała analiz 
funkcjonowania i skuteczności lokalnych 
programów. Wśród pozostałych jednostek, 
które przeprowadziły analizy jakościowe 
udzielanych ulg/zniżek, tylko trzy urzędy 
zbadały stopień zadowolenia rodzin wie-
lodzietnych korzystających z kart. W oce-
nie NIK, lokalne programy mogą stać się 
skutecznym narzędziem wspierania ro-
dzin wielodzietnych, pod warunkiem 
że będą odpowiedzią na realne potrzeby 
tej grupy społecznej. Dlatego też, podobnie 
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jak w przypadku karty ogólnopolskiej, nie-
zbędne jest przeprowadzenie przez samo-
rządy oceny skuteczności i efektywności 
zastosowanych rozwiązań w odniesieniu 
do określonych potrzeb i oczekiwań ro-
dzin wielodzietnych.

Przydatność kart  
i perspektywy rozwoju programu
Z analizy przeprowadzonej przez NIK 
wynika, że idea wprowadzenia ogólno-
polskiej i lokalnych kart dużej rodziny zo-
stała odebrana przez rodziny wielodzietne 
generalnie pozytywnie, jako przejaw do-
cenienia ich znaczenia, choć w wymiarze 
praktycznym karta nie stanowi wymier-
nego wsparcia – finansowy poziom korzy-
ści okazał się niski, a dostępność oferty 
oraz zakres i skala ulg nie spełniają w pełni 
oczekiwań rodzin. Jednak co ważne, dzię-
ki posiadaniu kart możliwe jest częstsze 
niż wcześniej korzystanie przez rodziny 
wielodzietne z oferty sportowo-rekre-
acyjnej i kulturalnej. Badania w skontro-
lowanych przez NIK gminach wykazały, 
że dla rodzin wielodzietnych nieco bar-
dziej przydatna – szczególnie w gminach 
miejsko-wiejskich i wiejskich – okazała się 
karta lokalna. Opinię tę potwierdzają wy-
niki badań przeprowadzonych przez TNS 
Polska – kartę ogólnopolską za przydatną 
uznało 57% rodzin, a karty lokalne 60%. 
Zdaniem NIK, niższa przydatność karty 
ogólnopolskiej może wynikać z tego, że 
zniżki lokalne są łatwiej dostępne dla ro-
dzin wielodzietnych i lepiej znane, ponie-
waż niektóre z nich funkcjonują już od 
ponad 10 lat.

NIK zauważyła znaczną rozbieżność po-
między ofertą dostępną w ramach kart 
a jej wykorzystaniem. Rodziny najczęściej 

deklarowały korzystanie ze zniżek w sfe-
rze kultury (41%), które stanowiły zaled-
wie 3% oferty karty ogólnopolskiej i 10% 
w ofertach kart lokalnych. Korzystanie 
z transportu lokalnego deklarowało 38% 
rodzin, choć w ofercie kart lokalnych sta-
nowił on zaledwie 3%, a z transportu ogól-
nopolskiego korzystało 28% rodzin, przy 
czym zniżki transportowe stanowiły 18,2% 
oferty karty ogólnopolskiej. Ze zniżek obej-
mujących żywność korzystało 35% rodzin, 
choć w strukturze oferty ogólnokrajowej 
stanowiły one tylko 4% (a lokalnej – 9%). 
Ze zniżek w sporcie, rekreacji i turystyce 
korzystało 35% rodzin, podczas gdy zniżki 
te stanowiły tylko 4% oferty ogólnopolskiej 
i 15% oferty lokalnej. W ramach karty ogól-
nopolskiej najwięcej oferowanych zniżek 
dotyczyło usług (41%), których deklaro-
wane wykorzystanie było bardzo niskie 
(7%). Niezależnie od powyższych rozbież-
ności, w ocenie NIK, pozytywnym efek-
tem funkcjonowania kart jest to, że niemal 
połowa posiadających je osób deklaruje, 
że po uzyskaniu tego dokumentu częściej 
korzysta z oferty sportowo-rekreacyjnej 
i kulturalnej. Zgodne z potrzebami rodzin 
okazały się lokalne zniżki w sferze edukacji, 
w tym w opłatach za żłobki i przedszko-
la, które stanowiły największą ofertę kart 
lokalnych (28%) i były chętnie wykorzy-
stywane przez rodziny (35% wskazań). 

Niestety struktura oferowanych zniżek 
odbiega znacznie od profilu wydatków po-
noszonych przez rodziny żyjące w trud-
nych warunkach ekonomicznych. Z cy-
towanych badań Instytutu Pracy i Spraw 
Socjalnych wynika, że największe wydat-
ki ponoszone są na żywność i opłaty na 
eksploatację i wyposażenie mieszkania. 
Wniosek ten potwierdzają oczekiwania 
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rodzin wielodzietnych dotyczące zmian 
w ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny. 
Zdaniem badanych przez TNS Polska, po-
winny one przede wszystkim uwzględniać 
zwiększenie ulg w obszarach o najwyższym 
priorytecie, to jest w opłatach ponoszonych 
na ochronę zdrowia (aż 52% wskazań), 
zakup odzieży i obuwia (50%), edukację 
(48%), żywność (47%) oraz mieszkanie 
– opłaty eksploatacyjne (43%). Rekreacja 
i rozrywka uznane zostały za dobra dodat-
kowe, bez których można funkcjonować 
na co dzień. Również w zakresie dostęp-
ności i różnorodności asortymentu firm, 
usług czy instytucji honorujących ogól-
nopolską KDR badani na pierwszy plan 
wysunęli zdrowie (45%), odzież i obuwie 
(41%), edukację (39%), żywność (39%) 
oraz mieszkanie – opłaty eksploatacyjne 
(35%). Pozytywnym przykładem znaczącej 
zniżki w jednym z wymienionych obsza-
rów jest 15% rabat od cen energii elek-
trycznej, zaoferowany przez jedną z firm 
energetycznych. Należy zaznaczyć, że za-
równo rodzice, jak i partnerzy biznesowi 
wielokrotnie postulują wprowadzenie 
jednolitego systemu korzystania z ogól-
nopolskiej oraz lokalnej karty dla rodzin 
wielodzietnych, co jednak wymagałoby 
odpowiednich zmian na poziomie tech-
nicznym, jak również legislacyjnym. 

NIK rozpoznała szereg obszarów 
funkcjonowania ogólnopolskiej i lokal-
nych kart dużej rodziny, w których po-
trzebne są ulepszenia. Program wyma-
ga wprowadzenia zmian dotyczących 
przede wszystkim dostępności, struktury 

11	 W	toku	kontroli	NIK	zwróciła	się	do	722,	tj.	do	ok.	80%	losowo	wybranych	partnerów	ogólnopolskiej	KDR	
z	prośbą	o	wyrażenie	opinii,	uwag	oraz	ewentualnych	sugestii	odnoszących	się	do	funkcjonowania	firmy	

oferty ulg i ich wysokości w taki sposób, 
aby były one dostępne również w mniej-
szych miejscowościach i umożliwiały 
uzyskanie zniżek w koniecznych, bie-
żących wydatkach związanych z prowa-
dzeniem gospodarstwa i wychowaniem 
dzieci. Zdaniem rodziców, niewystarcza-
jąca jest również polityka informacyjna. 
Sygnalizowana jest potrzeba jednej, rze-
telnej i kompletnej bazy miejsc, w któ-
rych honorowane są karty. Dodatkowo, 
nie wszyscy partnerzy uwidoczniają w swo-
ich placówkach komunikaty pokazujące, że 
w tym sklepie/ punkcie usług akceptowane 
są karty, również sprzedawcy są czasem 
nie w pełni poinformowani. Pojawiały się 
także wypowiedzi, że powinna być jedna 
karta lub karta ogólnopolska powinna 
uprawniać do wszystkich ulg. Unifikację 
tych dokumentów utrudnia jednak to, że 
zniżki są finansowane z różnych środków 
(budżet państwa, środki lokalne i part-
nerzy biznesowi), jednak wprowadzenie 
takiego rozwiązania byłoby z pewnością 
znacznym ułatwieniem dla beneficjen-
tów. Samorządy, które przed wprowadze-
niem karty ogólnopolskiej zainwestowały 
w stworzenie własnego lokalnego syste-
mu, nie chcą jednak z niego rezygnować, 
gdyż – jak wskazywano w toku kontroli 
– odstąpienie przez gminę od stosowania 
lokalnej karty mogłoby zostać uznane za 
niegospodarne i bezcelowe wydatkowanie 
środków publicznych.

Perspektywę rozwoju programu sta-
wia w niekorzystnym świetle to, że opi-
nie partnerów biznesowych11 dotyczące 
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udziału w programie ogólnopolskiej KDR 
były raczej sceptyczne, gdyż większość 
z nich – finansując z własnego budżetu 
oferowane rodzinom ulgi – wskazywała, 
że przystąpienie do programu rozminę-
ło się z oczekiwaniami, które d otyczyły 
przede wszystkim wzrostu liczby klien-
tów oraz szerszej kampanii reklamowej 
promującej firmy, które przystąpiły do 
tego programu. 

Udział partnerów w programie nie 
wpłynął w zauważalny sposób na zain-
teresowanie ich ofertą, a tym samym 
nie przyczynił się do poprawy wyników 
sprzedaży. Jako zachętę dla potencjalnych 
partnerów wskazywano wprowadzenie 
przynajmniej częściowej rekompensaty 
z budżetu państwa ponoszonych kosztów, 
natomiast jako udogodnienie, zarówno 
dla rodzin, jak i dla partnerów, sugero-
wano (podobnie jak wśród beneficjen-
tów) ujednolicenie systemu ulg i zniżek 
przez zastosowanie jednej ogólnopolskiej 
Karty Dużej Rodziny.

Konkluzje
„Karta ogólnopolska jest prawie nigdzie nie-
przydatna w mojej miejscowości. Może przy-
da się do wyrobienia paszportów dzieciom. 
Lokalna karta nam nie przysługuje. Karta 
nic nie wniosła do naszego budżetu. Biedni 
ludzie nie korzystają z drogich usług, nie po-
dróżują, aby to realnie odczuć. Bogatych 
nie zachęci do posiadania dzieci. Ta karta nic 
nie daje rodzinom wielodzietnym. Nie mam 

w	 programie	 oraz	 udzielenia	 informacji	 w	 zakresie	 poniższych	 zagadnień.	 Odpowiedzi	 udzieliło	 19%	
(134	firmy)	partnerów,	m.in.	podmioty	prywatne,	instytucje	kultury,	parki	narodowe,	ośrodki	sportu,	ogro-
dy zoologiczne, PKP.

12	 Źródło	cytatu:	Wypowiedź	posiadacza	Karty	Dużej	Rodziny	z	Piotrkowa	Trybunalskiego.

oczekiwań co do tej karty. W miejscu, gdzie 
mogę z niej skorzystać, nie ma o tym wi-
docznej informacji (znaku karty), o wszystko 
trzeba dopytać, wpisać się na osobną listę, 
aby zapłacić 4 zł taniej – obciach!”12.

Jest to niestety wypowiedź dosyć cha-
rakterystyczna dla wielu posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny. 

Należy zatem wprowadzić takie mody-
fikacje, aby beneficjenci znacząco lepiej 
oceniali ten program. 

Poprawa skuteczności ogólnopolskiej 
KDR oraz kart lokalnych, jako instru-
mentu polityki prorodzinnej, wymaga 
podjęcia szeregu działań dostosowują-
cych ten instrument do potrzeb i oczeki-
wań społecznych, obejmujących przede 
wszystkim:

 • Przeprowadzenie ewaluacji stanowiącej 
podstawę do podniesienia efektywności 
wprowadzonych rozwiązań z punktu 
widzenia założonych celów. Funkcjonu-
jące ulgi nie są analizowane pod kątem 
potrzeb rodzin wielodzietnych, których 
oczekiwania wielokrotnie są rozbieżne 
z ofertą. Konieczne jest zatem zbadanie 
skuteczności udogodnień wynikających 
z ustawy o KDR, jak również z ofert lo-
kalnych programów kart dużej rodziny 
wprowadzonych przez jednostki samo-
rządowe. Wyniki kontroli wskazują, że 
w przypadku KDR, podobnie jak w przy-
padku innych instrumentów polityki 
prorodzinnej, zasadnicze znaczenie 
dla zapewnienia skuteczności wsparcia 
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mają odpowiednio skoordynowane pro-
gramowanie i ewaluacja działań w kon-
tekście założonych celów strategicznych. 
 • Dostosowanie oferty do potrzeb ro-
dzin wielodzietnych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jej poszerzenia 
w segmencie produktów pochłaniają-
cych większość budżetu domowego, to 
jest głównie wydatków ponoszonych 
na zdrowie, zakup odzieży, edukację, 
żywność oraz na eksploatację mieszka-
nia. W uatrakcyjnieniu programu KDR 
przez pozyskanie podmiotów z wymie-
nionych obszarów pomogłoby wypra-
cowanie systemu zachęt dla partnerów 
biznesowych. Pewnym rozwiązaniem 
mogłoby być, na przykład, wprowadze-
nie ulgi podatkowej dla instytucji par-
tycypujących finansowo z tytułu dzia-
łań podejmowanych na rzecz rodzin 
wielodzietnych. W ocenie Najwyższej 
Izby Kontroli, jej poziom powinien być 
skorelowany z wysokością oferowanej 
zniżki w kontekście oczekiwań rodzin 
(większe ulgi dla podmiotów oferują-
cych najniezbędniejsze towary/usługi).
 • Poprawa polityki informacyjnej. Wie-
dza wśród posiadaczy ogólnopolskiej 
KDR o tym, gdzie i jak można skorzy-
stać z jej oferty, jest wyrywkowa i nie-
pełna. Należy zatem poprawić sposób 
bezpośredniego dotarcia i informowania 
rodzin wielodzietnych o zakresie ulg 
i zniżek. Warto się również zastanowić, 
w jaki sposób i za pośrednictwem jakich 
nowych kanałów (oprócz kosztownych 
kampanii w mediach) najlepiej docierać 

13	 Na	podstawie	ustawy	z	17.02.2016	r.	o	pomocy	państwa	w	wychowaniu	dzieci	(Dz.U.	poz.	195).

do rodzin wielodzietnych. Wiele wno-
szącym rozwiązaniem byłoby podjęcie 
współpracy w tym zakresie z ośrodkami 
pomocy społecznej oraz placówkami 
edukacyjnymi: przedszkolami i szko-
łami.
 • Rozważenie ujednolicenia karty lokal-
nej i karty ogólnopolskiej. Ubieganie 
się o obie karty stanowi dla rodziców 
dodatkową, zbędną formalność, która 
nie wiąże się z żadnymi korzyściami, 
a tylko ogranicza dostęp do miejsc, 
w których można by skorzystać ze zni-
żek. Posługiwanie się jedną kartą byłoby 
prostsze i zapewniło dostęp do lokalnych 
zniżek również osobom spoza danego 
miejsca zamieszkania. 
Najwyższa Izba Kontroli, podejmując 

ocenę polityki prorodzinnej w kontek-
ście problemów demograficznych Polski, 
od lat próbuje diagnozować i wskazywać 
działania w tych obszarach aktywności 
państwa, które wydają się najważniej-
sze. Szczególnie cenne w wymiarze spo-
łeczno-ekonomicznym wydaje się uru-
chomienie w bieżącym roku programu 
„Rodzina 500 plus”13, którego celem 
– oprócz pomocy w wychowywaniu dzieci 
– jest także odwrócenie negatywnej ten-
dencji demograficznej w naszym kraju. 

Jest to również pierwsze tak szerokie 
i uniwersalne wsparcie dla rodzin, stano-
wiące swoisty zastrzyk dla polskiej gospo-
darki, gdyż tylko w tym roku do benefi-
cjentów trafi około 17 mld zł, a środki te 
po prostu znajdą się na rynku, stymulu-
jąc rozwój gospodarczy. Wydaje się, że 
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szczególnie dla średnich i mniejszych gmin 
(bo tam zamieszkuje najwięcej rodzin wie-
lodzietnych) może to być czynnik proro-
zwojowy, ale co najważniejsze – program 
ten ma charakter demograficzny, gdyż, we-
dług prognoz przyjętych przy jego wprowa-
dzaniu, dzięki jego uruchomieniu w ciągu 
10 lat liczba urodzeń powinna wzrosnąć

o około 278 tysięcy. A to jest dla państwa 
wartość bezcenna. 

PAWEŁ ADAMOWICZ
Departament Pracy, 
Spraw	Społecznych	i	Rodziny	NIK

Słowa kluczowe: Karta Dużej Rodziny, polityka prorodzinna, rodziny wielodzietne, tendencje 
demograficzne, czynnik prorozwojowy

Key words: Large Family Card, family policy, large families, demographic tendencies


