
 

 

Informacja prasowa, Warszawa, 15.10.2014 

WSiP wspiera Duże Rodziny 

15. października 2014 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej i prezes zarządu WSiP 
podpisali umowę dotycząca partnerstwa w Programie Karta Dużej Rodziny. Od 22. 
października wszyscy posiadacze Karty będą mogli korzystać ze zniżki na cały 
asortyment sklepu internetowego WSiP na stronie: http://sklep.wsip.pl/ 

- Od wielu lat Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w miarę swoich możliwości starają się 
pomagać wielodzietnym rodzinom w Polsce. Uważamy, że równe szanse w edukacji są 
bardzo ważne dla przyszłości dzieci – powiedział Jerzy Garlicki, prezes Wydawnictw 
Szkolnych i Pedagogicznych. - Teraz, dzięki Karcie Dużej Rodziny, możemy to zacząć 
robić systemowo, a pomocą objąć wszystkich. Dziękujemy więc za tę Kartę, z radością 
przyłączamy się do programu. 

Oficjalne przystąpienie WSiP i wielu innych firm do projektu Karta Dużej Rodziny nastąpiło 
w czasie podpisania umów partnerskich z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej 
Władysławem Kosiniak-Kamyszem 15 października 2014 w Warszawie. Wg ministra 
wielość firm i oferowanych przez nich zniżek tworzy coraz bardziej różnorodną ofertę dla 
dużych rodzin. Ponadto minister uważa, że KDR staje się jednym z największych 
programów odpowiedzialności społecznej biznesu w Polsce.  

Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże rodziny. 
Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci może korzystać ze zniżek i ulg przygotowanych 
specjalnie dla nich. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, 
także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest 
dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. 
Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych  
lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci. Więcej informacji: 
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina 

WSiP podejmuje od lat różne działania dobroczynne wspierające uczniów i ich rodziców 
Wraz z innymi wydawcami od 2011 roku wspiera akcję „Tornister Pełen Uśmiechów” 
Caritasu, przekazując do tej pory łącznie ponad 30 tys. książek uczniom  
z najuboższych rodzin w Polsce. Oprócz tego WSiP przekazał za darmo i bezwarunkowo 
kilkudziesięciu tysiącom uczniów swój elementarz pt. Tropiciele. 
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