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Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie wielodzietnej, bez względu na dochód, tj.:
- rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica którzy mają na utrzymaniu co najmniej trójkę
dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w
przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności;
- rodzicowi zastępczemu (rodzicom zastępczym) lub osobie (osobom) prowadzącym rodzinny dom
dziecka;
- dziecku - w tym dziecku, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz
pełnoletniemu wychowankowi rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135 z
późn.zm.).
Rodzicom oraz małżonkowi rodzica Karta będzie wydawana na czas nieokreślony. W przypadku
dziecka Karta będzie wydawana:
- małoletniemu – do ukończenia 18 roku życia;
- pełnoletniemu – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym
planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym
jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
- legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w
wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
- umieszczczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w wieku powyżej 18 roku życia pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiedznio do 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca
raku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z
oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł wystąpić
ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał warunki
uprawniające do korzystania z programu.
Aby otrzymać kartę wystarczy złożyć wniosek . Do wniosku należy dołączyć:
- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz
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,
- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość,
- w przypadku dzieci pełnoletnich – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o
planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18 lat – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub,
w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Zmiana danych zawartych w Karcie powoduje konieczność zmiany Karty.
Wniosek o wydanie 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 odpowiednio o
przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub duplikatu Karty w
imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Karta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy
prywatne na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie
rodzina.gov.pl.
Karta wydawana jest bezpłatnie.
W przypadku kradzieży, utraty lub zagubienia Karty można starać się o wydanie duplikatu.
Duplikat karty wydawany jest na wniosek i podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

