10 stycznia 2019

Karta Dużej Rodziny

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2014 r. opublikowana została ustawa o Karcie Dużej
Rodziny, która określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej
Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Osoby uprawnione do posiadania KDR:
prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny tradycyjnej lub/i elektronicznej 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.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
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 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 900),
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje
państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie na stronie
internetowej rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.
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.
Wykaz zniżek oraz szczegółowe informacje dotyczące programu zamieszczony jest na
stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl oraz na
stronach www.rodzina.gov.pl oraz https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr .Wykaz ten jest
na bieżąco aktualizowany.
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można składać w Urzędzie Miejskim od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju nr.19 lub za
pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej https://empatia.mpips.gov.pl/
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie_duplikatu
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej _ZKDR-01
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka-ZKDR-02
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej-ZKDR-03
Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej-ZKDR-04

