
KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo  do  posiadania  Karty  Dużej  Rodziny  przysługuje  wszystkim  rodzicom  oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

• w wieku do 18. roku życia, 

• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, 

• bez  ograniczeń  wiekowych  w  przypadku  dzieci  legitymujących  się  orzeczeniem

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci
spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny 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, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom
dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie
pieczy zastępczej.

Wydanie Karty Dużej  Rodziny jest  bezpłatne,  chyba że posiadasz już jedną formę karty
a  składasz wniosek o dodatkową formę,  wtedy  należy ponieść  opłatę  9,21  zł  (jeśli  wystąpiłeś
z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej  Karty Dużej  Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r.,  jesteś
zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31
grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty
kosztuje 9,40 zł.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

• rodzice - na całe życie, 

• dzieci - do ukończenia 18 lat, 

• dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują: 

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest
ukończenie  nauki  zgodnie  z  oświadczeniem  o  planowanym  terminie  ukończenia  nauki
w danej placówce – gdy dziecko uczy się w szkole,



–  do  dnia  30  września  roku,  w  którym  jest  planowane  ukończenie  nauki  zgodnie
z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy dziecko
uczy się w szkole wyższej.

• dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. 

• Karta  przyznawana  jest  dzieciom umieszczonym w rodzinnej  pieczy zastępczej  na  czas

umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie dłużej niż do
ukończenia 18 r.ż. 

• Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta jest

przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do
zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Cudzoziemcowi  posiadającemu
zezwolenie  na  pobyt  stały  przyznaje  się  Kartę  na  taki  okres,  jaki  przysługiwałby
obywatelowi  Rzeczypospolitej  Polskiej  (w  szczególności  dotyczy  do  rodziców,  którzy
dostają Kartę bezterminowo). 

Aby  otrzymać  Kartę  Dużej  Rodziny  należy  złożyć  wniosek  w  Gminnym  Ośrodku
Pomocy  Społecznej  w  Werbkowicach  ul.  Zamojska  1,  22-550  Werbkowice  pok  nr  2,
tel. (84) 6572133.

Wykaz zniżek zamieszony jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl oraz  www.rodzina.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco
aktualizowany.

Szczegółowych informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać na w/w stronach.

http://www.mpips.gov.pl/
http://www.rodzina.gov.pl/
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