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Wolsztyńska gmina przyjazna rodzinom wielodzietnym... rozmowa z burmistrzem Andrzejem Rogozinskim 
 
Jaki jest cel wprowadzenia „Wolsztyńskiej Karty Dużej Rodziny” ? 
Najważniejsze jest to, aby zwiększyć dużym rodzinom dostępność do różnych usług na tere-
nie gminy. Podjęliśmy rozmowy z punktami handlowymi i rzemieślniczymi, wiele już zadekla-
rowało swój czynny udział w tym projekcie. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. 
„Wolsztyńska Karta Dużej Rodziny” to ważny element polityki społecznej realizowanej przez 
nasz samorząd... i myślę, że dla naszych partnerów to ciekawa reklama. Siedziba każdego 
takiego punktu będzie wyraźnie oznakowana. 
Będzie to znaczne obciążenie dla budżetu ? 
Burmistrzowie innych miast, które wprowadziły już bliźniacze programy, uważają, że nie ma 
to poważnego przełożenia na finanse gminne. Nawet uważają, że dzięki tym zabiegom 
zwiększyło się korzystanie z niektórych punktów użyteczności publicznej (np. z pływalni). 
Kto może wziąć udział w tym programie ? 
Do przedsięwzięcia może przystąpić rodzina, która ma minimum trójkę dzieci, bez względu 
na jej dochód, ale – co ważne – także rodziny zastępcze czy dom dziecka. Zakłada się pewne 
granice wiekowe, tzn. odnosi się to także do pełnoletniego dziecka – nie dłużej niż do ukoń-
czenia nauki w szkole lub szkole wyższej, zgodnie z terminem wskazanym w oświadczeniu, 

maksymalnie jednak do ukończenia 25 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, oczywi-
ście nie ma żadnego ograniczenia wiekowego. Na terenie gminy Wolsztyn znajduje się około 270 takich 
rodzin. Wszystkie zasady bardzo szczegółowo są omówione na stronie internetowej, pod adresem kar-
tarodziny.wolsztyn.pl. Chcę jednak podkreślić, że nie jest to wymóg, że rodzina wielodzietna musi ko-
rzystać z tych ulg. Może przystąpić na zasadzie dobrowolności. Technicznie wygląda to tak, że każdy 
członek rodziny zostanie wyposażony w specjalny identyfikator podobny do karty bankomatowej, któ-
ry będzie potwierdzeniem przynależności do tego programu i prawem do świadczeń. 
Na które świadczenia „duże rodziny” mają już zadeklarowane zniżki? 
Można powiedzieć, że z każdym tygodniem przybywa nowych zniżek. Obecnie program wspiera już 
ponad 25 partnerów, dzięki którym można skorzystać z ponad 50 różnych ofert. Liczymy, że z czasem 
będzie ich jeszcze więcej. Na dzisiaj to szeroka gama usług – od edukacyjnych, przez rzemieślnicze, aż 
po zniżki w sklepach na wybrane asortymenty. 
… a jakie jest zainteresowanie rodzin ? 

W pierwszym tygodniu uruchomienia programu Urząd Miejski wydał już ponad 300 kart, z których będzie mogło korzystać 50 rodzin. Na początku czerwca z ogrom-
ną przyjemnością odwiedziłem i osobiście wręczyłem „Kartę Dużej Rodziny” trojaczkom, które urodziły się 6 grudnia 2013 r. – Biance, Ilianie i Fabianowi Matysia-
kom z Adamowa. Miejmy nadzieję, że do Programu przystąpią wszyscy zainteresowani. Dziękujemy za rozmowę 


