
Świdnica, 28 listopada 2013 r. 



Czym jest karta? 

Program „Świdnicka Karta Dużej Rodziny” służy wspieraniu i promowaniu dużych rodzin.  

W ramach programu mają zostać wprowadzone zniżki lub promocyjne opłaty dla dużych 
rodzin za korzystanie z dóbr kultury, sportu i rozrywki, usług publicznych oraz z usług 
świdnickich przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć przystąpienia do projektu. 



Do kogo 
adresowana jest  

karta? 

Kartę otrzymują rodziny:  
• jeden lub dwoje opiekunów oraz troje lub więcej dzieci, którzy mieszkają razem, na 
terenie Miasta Świdnicy, pozostający na wspólnym utrzymaniu, bez względu na wysokość 
dochodów. 

 
Karta jest wydawana na wniosek.  
 

Wnioski będzie można składać: przez cały rok w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ulicy 

Armii Krajowej 49, w pokoju nr 1 (parter). 
 
Swój egzemplarz karty otrzymuje każdy członek rodziny. 



Przedszkola Miejskie (uchwała nr XXIX/352/13, 6.09.2013 r.): 

 
Częściowe zwolnienie z opłaty, przysługujące: 
 a) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym 
     samym przedszkolu – w wysokości 50%;  
 b) na dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje jednocześnie zasiłek rodzinny  
     i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
     rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) – w wysokości 50%. 
 
 
Całkowite zwolnienie z opłaty przysługuje:  
 a) na trzecie i każde kolejne dziecko z tej samej rodziny, korzystające równocześnie z wychowania 
     przedszkolnego w tym sam przedszkolu; 
 b) na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z wychowania przedszkolnego, które otrzymuje 
     jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 
     2003 r. o świadczeniach  rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). 

       Karta miejskich ulg 



 
Żłobek Miejski (uchwała nr X/110/11, 2.09.2011 r.): 
 
Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie obniża się o 50 % za 
drugie oraz każde następne dziecko będące rodzeństwem korzystającym z opieki w żłobku. 
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Komunikacja miejska: 
 
Specjalne ceny biletów dla rodzin posługujących się Świdnicką Kartą Dużej Rodziny: 

– Strefa A – bilet miesięczny normalny 45 zł (obecnie 77 zł), 
– Strefa A – bilet miesięczny ulgowy 22,50 zł (obecnie 46,50 zł). 

 
Decyzja w tej sprawie zapadnie podczas piątkowej, 29 listopada sesji Rady Miejskiej  
w Świdnicy. 
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Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji: 
 
Na obiekty OSiR, tam gdzie obowiązują bilety (np. lodowisko, basen) dziecko wchodzi 
bezpłatnie, a rodzic w cenie biletu ulgowego! 

     Karta miejskich ulg 



Miejska Biblioteka Publiczna: 
 
Wydanie drugiej karty bibliotecznej dla osoby dorosłej z rodziny – gratis. 
Usługi ksero, komputerowe oferowane przez bibliotekę za połowę ceny. 
 
Muzeum Dawnego Kupiectwa: 
 
Darmowy wstęp do Muzeum dla dzieci oraz bilet ulgowy dla rodziców. 
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Świdnicki Ośrodek Kultury: 
 
• Dla dzieci nieodpłatne wejście na imprezy biletowane. Dla rodziców posiadających kartę – 

zniżka. Cena biletu będzie każdorazowo publikowana na plakacie. 
 
• Dzieci nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach warsztatowych w czasie ferii szkolnych oraz 
wakacji. 
 
• Nieodpłatne wejście dla całych rodzin na Dni Świdnicy oraz inne imprezy masowe płatne 
organizowane przez Ośrodek. 
 
• Nieodpłatne uczestnictwo w zespołach dziecięcych dla dzieci z dużych rodzin (np. zwolnienie 
z opłaty 30 zł miesięcznie w zespole „Mała Świdnica”). 
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Karta praktycznych 
oszczędności  

Oszczędności dla statystycznej 5-osobowej rodziny tylko w związku z ulgami w komunikacji 
miejskiej i niższymi płatnościami za przedszkole i żłobek to ok. 2.200 zł rocznie. 
 
Korzystanie z oferty kulturalnej i sportowej to kolejne ok. 1.700 zł rocznie. 
 

Korzyści i rabatów będzie więcej !  



Zapraszamy 
przedsiębiorców! 

Do programu może przystąpić każda firma działająca  
w Świdnicy. 
 
Firma uczestnicząca w programie udziela rabatów na swoje usługi  
i produkty, w zamian posługuje się specjalnym oznakowaniem, 
dzięki czemu zyskuje wizerunek przyjazny rodzinie oraz nowych 
klientów. 
 
Wkrótce na www.karta.swidnica.pl znajdować się będą informacje  
o wszystkich rabatach, promocjach i uczestniczących podmiotach. 



Kiedy ruszamy? 

Rada Miejska w Świdnicy podejmie decyzję w sprawie projektu 29 listopada 2014 r. 
 

Po przyjęciu uchwały RM: 
Pierwsze wnioski o wydanie karty można składać od 15 stycznia 2014 r. 

 
Karty wydawane będą od 1 lutego 2014 r. 

 
Karta obowiązuje przez rok kalendarzowy. 



OSOBA DO KONTAKTU: 
 

TOMASZ KOŚCIÓW – Koordynator Programu / Urząd Miejski w Świdnicy,  
tel. 603 521 509, e-mail: t.kosciow@um.swidnica.pl 

 

mailto:t.kosciow@um.swidnica.pl

