Karta Dużej Rodziny
1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w
ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i
transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje
rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg
zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.).
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny
wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której
rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci:
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 końca roku akademickiego
-w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce
zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci
legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności.
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 2017 r. poz. 697, z późn. zm.).
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. 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.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek
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. Wniosek
o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w
gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka
rodziny wielodzietnej.
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 do końca roku
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w
danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, 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 do końca roku
akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w

danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25 roku życia.
Karta jest przyznawana bezpłatnie. Wydanie Karty podlega
opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:
1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana
już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek
rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek,
udostępniona już została karta elektroniczna i następnie
członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty
tradycyjnej.
Od 1 marca 2018 r. opłata za wydanie duplikatu Karty wynosi
9,40 zł.
________________________
*) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność
przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w
dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka
albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio
rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo
dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z
indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
2. Jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin
wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki
rodzinom stale się powiększa, a ich aktualny wykaz znajduje
się na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr .

Dostępna jest tam mapa z oznaczonymi miejscami oferującymi
zniżki KDR
3. CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY
Jeżeli chcesz:
• otrzymać informację na temat Karty Dużej Rodziny;
• otrzymać wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny;
• złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne. Informacje
udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 86
270 30 39.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu
Karty Dużej Rodziny można również złożyć elektronicznie, za
pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
4. Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu
Karty 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.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały
lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do
przyznania Karty, w szczególności:
1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest
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

3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o
umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4. 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
Oświadczenia 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.
• Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji
administracyjnej.
• Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem
decyzji administracyjnej.

5. Partnerzy
Aktualna oferta:
http://www.kolaki.pl/poprzednia/strony_pliki/73/150126_wykaz_s
zczegolnych_uprawnien_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf
6. Wniosek
Wniosek do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny
2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej – ZKDR-03
3. Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie
elektronicznej – ZKDR-04
4. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w
szkole lub szkole wyższej – ZKDR-01

7. Informacje dodatkowe
Kołaki Kościelne, 28.02.2018 r.
Informacja
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie
Dużej Rodziny, od dnia 1 stycznia 2018 r.weszły w życie
przepisy
umożliwiające
przyznanie
członkom
rodzin
wielodzietnych Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.
Tak więc poza tradycyjną kartą można ubiegać się o Kartę
elektroniczną (tj. na urządzeniach mobilnych).
Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu
informacji o systemie ulg i zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów
dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom – dotrzeć do
rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą. Celem dostosowania
Karty Dużej Rodziny do najnowszych rozwiązań technologii
cyfrowej jest również zachęcenie firm do włączenia się do
programu Karty Dużej Rodziny.
Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:
złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za
pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla
których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem
telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który
przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty
elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App
Strore lub Google Play oraz numer karty, a na podany
numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz
z ostatnimi cyframi Karty,
po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne,
należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer
Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy
zmienić po pierwszym logowaniu,

spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin
wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty
elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w
swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz
drugiego rodzica.:
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły
wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej
będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie
dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31
grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy
od dnia
1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej
złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej
formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o
dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód
wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,
ul. Kościelna 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30-15.30.
Kołaki Kościelne, dn. 18.07.2016 r.
Informacja
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych uprzejmie
informuje, iż Wojewoda Podlaski w dniu 11 lutego 2016 r.
podpisał z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
porozumienie upoważniające do zawierania umów z podmiotami
funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które
podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez
przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień.
Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie
deklaracji, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki,
ulgi bądź inne korzyści może zaoferować oraz odesłanie jej na
adres: bok@bialystok.uw.gov.pl.

Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe
warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą
Podlaskim a podmiotem.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest:
pod
adresem
internetowy
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/formularz-zgloszeni
a-kdr,
do pobrania na stronach internetowych: rodzina.gov.pl,
www.mpips.gov.pl, www.bialystok.uw.gov.pl
Na ww. stronach dostępny jest również wzór umowy.
Uczestnictwo w programie odbywa się na koszt i w ramach
środków własnych podmiotu.
Wszelkie informacje dostępne są też na stronie internetowej
www.bialystok.uw.gov.pl

