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Wydawanie "Karty Dużej Rodziny"

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba
instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie
miejsca oferujące zniżki są opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

2. Członkami rodziny wielodzietnej są:

1)   rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2)   małżonek rodzica;

3)   dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2020 r. poz. 821).

3. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku             
 o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:  

 Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1)   w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)   w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem

4. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy
rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka



w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie
ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej
trojga dzieci.

5. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu
rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na
niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

6.  Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:

1)   osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)   cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy  udzielony w
związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3)   mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  posiadającym prawo pobytu lub
prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia
zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3 i 4.
Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny

8. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo
wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł,
utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo
rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

9. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez
okres, o którym mowa w art. 4 ust. 2b, Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. 2017. 1832) mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia
się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.

W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten
przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to



nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z
danej rodziny wielodzietnej.

10. W przypadku gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty, a przed jej wydaniem,
członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty,
pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.

Karta oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po
złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem,
przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.

W przypadku zbiegu praw do posiadania Karty członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje
się jedną Kartę.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny
wielodzietnej.

11. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny
wielodzietnej. Karta jest przyznawana bezpłatnie,

Kwota opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 09 czerwca 2021 r. –
10,00 zł, natomiast kwota opłat za „domówienie” formy tradycyjnej Karty, pobierana jest w
kwocie 10,00 zł

12. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek
dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje
jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

Członek rodziny wielodzietnej we wniosku, o którym mowa w ust. 1, podaje adres poczty
elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, o ile
je posiadają.

W przypadku gdy karta elektroniczna ma być realizowana przy pomocy publicznej aplikacji
mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, udostępnienie karty
elektronicznej nie wymaga składania wniosku, o ile członek rodziny wielodzietnej posiada
już ważną kartę tradycyjną lub kartę elektroniczną.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1d, karta elektroniczna jest udostępniana członkowi
rodziny wielodzietnej w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne, po potwierdzeniu jego danych osobowych przy użyciu certyfikatu, o którym
mowa w art. 19e ust. 2a tej ustawy.

Usługa pozwalająca na obsługę karty elektronicznej udostępniana w ramach publicznej



aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zawiera
funkcjonalność pozwalającą na przechowywanie, prezentację oraz udostępnianie do
weryfikacji kart elektronicznych pozostałych członków rodziny wielodzietnej.

Funkcjonalność, o której mowa w ust. 1f, jest udostępniana rodzicowi oraz małżonkowi
rodzica.

13. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków
rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność                
 do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku
                o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w
imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

14. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

1)   w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie
co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w
szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
placówce;

6)   w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka;

7)   w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o
pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

15. W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie.
 Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej przedstawia się oryginały lub odpisy
dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1)   w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2)   w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt
małżeństwa;

3)   w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub



dokument potwierdzający tożsamość;

4)   w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający
tożsamość;

5)   w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument
potwierdzający tożsamość.

 W przypadku osób, osób będących cudzoziemcami, składając wniosek o przyznanie Karty,
poza dokumentami, o których mowa w ust. 4 i 4a, okazuje się dokument potwierdzający
prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i
7, Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017. 1832) składa się
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

16. Karta jest przyznawana:

1)   rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2)   dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;

3)  dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art.
10 ust. 4 pkt 4, Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017.
1832)  nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4)   dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5)   dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w
danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6)   osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września
następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w
danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o
którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o Karcie Dużej
Rodziny (Dz. U. 2017. 1832) nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.



2. W przypadku osób, o których mowa w art. 5 pkt 2, Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r o
Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017. 1832)Karta jest przyznawana odpowiednio na okres, o
którym mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z dokumentu
potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Informacje dostępne na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodzin

Wniosek należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  w
Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pokój 180 ( I piętro, wejście od ul. Niedziałkowskiego),

Informacje: tel: 048 36-20-290 lub 36-20-942

 

Karta Dużej Rodziny pytania i odpowiedzi:

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Dotyczy to także
rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu
członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli
uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o
niepełnosprawności.

 

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie,
jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze
znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana
jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy
zabezpieczające przed jej podrobieniem.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej dostępna jest na stronie
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/jak-wyglada-k
arta/

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?



Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W
przypadku Radomia wniosek należy składać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, pok.180 (I piętro, wejście od ul.
Niedziałkowskiego). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

 

Od kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

Od 16 czerwca 2014 r. rodziny mogą składać wnioski.

Od 1 stycznia 2018r. można złożyć wniosek  o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, która
będzie miała formę aplikacji na smartfonie.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje
państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego
kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

 

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które
przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia
lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory
przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

 

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe
zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny,
w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje
zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny


 

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie
same prawa korzystania z karty?

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to,
czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

 

 

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu
okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to,
że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.
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