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Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Ro-

dziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych. Przysługuje nieza-
leżnie od dochodu rodzinom z przy-
najmniej trójką dzieci:

• w wieku do ukończenia 18.
roku życia, 

• w wieku do ukończenia 25.
roku życia, w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole lub w
szkole wyższej, 

• bez ograniczeń wiekowych, w
przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnos-
prawności. 

Ważne jest, aby w chwili skła-
dania wniosku rodzina spełniała
ww. warunki. Jeśli w chwili składa-
nia wniosku rodzina nie ma na
utrzymaniu co najmniej trojga
dzieci spełniających wymienione
wyżej warunki, Karta Dużej Ro-
dziny nie będzie przysługiwała ża-
dnemu z jej członków.

Karta jest wydawana bezpłat-
nie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice, przez których rozumie się
także rodziców zastępczych lub
osoby prowadzące rodzinny dom
dziecka, mogą korzystać z Karty
dożywotnio, dzieci - do 18. roku
życia lub do ukończenia nauki, ma-
ksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby posiadające orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności otrzymują
Kartę na czas trwania orzeczenia o
niepełnosprawności. Karta przy-
znawana jest dzieciom umieszczo-
nym w rodzinnej pieczy zastępczej
na czas umieszczenia w danej ro-
dzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny oferuje
system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze będą
mieli możliwość korzystania z kata-
logu oferty kulturalnej, rekreacyjnej
czy transportowej na terenie całego
kraju. Zniżki mogą oferować nie
tylko instytucje publiczne, ale rów-
nież przedsiębiorcy prywatni. Przy-
stępując do programu zyskują
prawo do posługiwania się znakiem
"Tu honorujemy Kartę Dużej Ro-
dziny".

Szczegółowe informacje oraz
zaktualizowany rejestr partnerów
oferujących zniżki i ulgi znajduje się
na stronie: https://rodzina.gov.

pl/duza-rodzina

Podczas składania wniosku w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Osiecznej,
który jest realizatorem ogólnopol-
skiej KDR na terenie Gminy
Osieczna należy dostarczyć odpo-
wiednie - przewidziane przez usta-

wodawcę - Ustawa z dnia 23 grud-
nia 2014 r. Poz. 1863 o Karcie
Dużej Rodziny - dokumenty:

Art. 10. 
1. Karta oraz jej duplikat są

przyznawane i wydawane na wnio-
sek członka rodziny wielodzietnej. 

2. Wniosek o przyznanie Karty
lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania członka ro-
dziny wielodzietnej. 

3. Wniosek o przyznanie Karty
lub wydanie jej duplikatu może zło-
żyć w imieniu członków rodziny
wielodzietnej członek rodziny wie-
lodzietnej posiadający pełną zdol-
ność do czynności prawnych, który
oświadczy, że jest umocowany do
złożenia wniosku o przyznanie
Karty lub jej duplikatu oraz do ode-
brania Karty lub jej duplikatu w
imieniu członków rodziny wielo-
dzietnej wskazanych we wniosku. 

4. Składając wniosek o przy-
znanie Karty, przedstawia się ory-
ginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających prawo do przy-
znania Karty, w szczególności: 

1) w przypadku rodzica - doku-
ment potwierdzający tożsamość
oraz oświadczenie, że rodzic nie
jest pozbawiony władzy rodziciel-
skiej ani ograniczony we władzy ro-
dzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej w sto-
sunku do co najmniej trojga dzieci; 

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

3) w przypadku dzieci w wieku
do ukończenia 18. roku życia - akt
urodzenia lub dokument potwier-
dzający tożsamość; 

4) w przypadku dzieci w wieku
powyżej 18. roku życia - dokument
potwierdzający tożsamość oraz
oświadczenie o planowanym termi-
nie ukończenia nauki w danej pla-
cówce; 

5) w przypadku dzieci legitymu-
jących się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powy-
żej 18. roku życia - dokument po-
twierdzający tożsamość oraz
orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności; 

6) w przypadku dzieci umiesz-
czonych w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka - posta-
nowienie o umieszczeniu w rodzi-
nie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka; 

7) w przypadku osób przeby-
wających w dotychczasowej rodzi-
nie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka, o których mowa w
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-

dziny i systemie pieczy zastępczej -
oświadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie zastęp-
czej lub rodzinnym domu dziecka. 

5. W przypadku osób, o których
mowa w art. 5 pkt 2. składając
wniosek o przyznanie Karty, poza
dokumentami, o których mowa w
ust. 4. okazuje się dokument po-
twierdzający prawo do zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. 

6. Oświadczenia zawarte we
wniosku oraz oświadczenia, o któ-
rych mowa w ust. 4 pkt 1.4 i 7.
składa się pod rygorem odpowie-
dzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następują-
cej treści: "Jestem świadomy odpo-
wiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia.". Klau-
zula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych zeznań. 

7. Składając wniosek o wydanie
duplikatu Karty, przedstawia się do-
kument potwierdzający tożsamość
oraz, w przypadku dziecka w wieku
do ukończenia 18. roku życia, odpis
aktu urodzenia lub dokument po-
twierdzający tożsamość. 

8. Wójt sporządza i uwierzytel-
nia kopie przedstawionych doku-
mentów. W przypadku gminy
Osieczna powierzenie realizacji za-
dania Karta Dużej Rodziny zostało
scedowane na kierownika OPS
Art.9 ustawy o Karcie Dużej Ro-
dziny.

9. Przedstawienie dokumentów,
o których mowa w ust. 4.5 i 7. nie
jest wymagane, w przypadku gdy
wójt może bezpłatnie uzyskać do-
stęp do danych niezbędnych do
ustalenia prawa do posiadania
Karty, dane te są mu znane z
urzędu lub możliwe do ustalenia na
podstawie danych, którymi rozpo-
rządza. 

9a. Wniosek i dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 4.5 i 7.mogą być
składane drogą elektroniczną wy-
łącznie za pomocą systemu telein-
formatycznego utworzonego przez
ministra właściwego do spraw ro-
dziny. 

10. Wniosek o przyznanie Karty
lub wydanie jej duplikatu składany
w formie dokumentu elektronicz-
nego opatruje się bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą ważnego kwali-
fikowanego certyfikatu lub
podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP. 

11. W przypadku gdy wniosek o
przyznanie Karty lub jej duplikatu
jest składany w formie, o której
mowa w ust. 10. - do wniosku dołą-

cza się elektroniczne kopie doku-
mentów, o których mowa w ust. 4.5
i 7. po uwierzytelnieniu ich przy
użyciu mechanizmów określonych
w ust. 10. 

Art. 11. 
1. Karta jest przyznawana: 
1) rodzicowi oraz małżonkowi

rodzica - na czas nieokreślony; 
2) dziecku w wieku do ukoń-

czenia 18. roku życia - do ukończe-
nia 18. roku życia; 

3) dziecku powyżej 18. roku
życia - odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu
roku szkolnego, w którym jest pla-
nowane ukończenie nauki w danej
placówce lub do końca roku aka-
demickiego, w którym jest plano-
wane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z zaświadcze-
niem lub oświadczeniem, o których
mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4. nie dłu-
żej jednak niż do ukończenia
25. roku życia; 

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

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

6) osobie przebywającej w do-
tychczasowej rodzinie zastępczej
albo w rodzinnym domu dziecka, o
której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy za-
stępczej - odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu
roku szkolnego, w którym jest pla-
nowane ukończenie nauki w danej
placówce lub do końca roku aka-
demickiego, w którym jest plano-
wane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z oświadcze-
niem, o którym mowa w art. 10 ust.
4 pkt 4. nie dłużej jednak niż do
ukończenia 25. roku życia. 

2. W przypadku osób, o których
mowa w art. 5 pkt 2. Karta jest przy-
znawana odpowiednio na okres, o
którym mowa w ust. 1. nie dłużej
jednak niż na okres wynikający z
dokumentu potwierdzającego
prawo do zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W przypadku osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 3 i 6. Karta jest
ważna wraz z dokumentem po-
twierdzającym pobieranie nauki w
szkole lub szkole wyższej. 

Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu -

790 208 300
lub na stronie internetowej:
www.osieczna.opsinfo.pl


