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1. Podstawa prawna 
 

Uchwała Nr 85 Rady Ministrów  z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego 

programu dla rodzin wielodzietnych 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu 

unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie 

przyznania Karty Dużej Rodziny 

 

2. Wymagane dokumenty 
 

Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 
wielodzietnej. 
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu 
na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów 
potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 
1. w przypadku 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; 

2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa; 
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18-go roku życia – akt urodzenia lub dokument 

potwierdzający tożsamość; 
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18-go roku życia – dokument potwierdzający tożsamość 

oraz oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce; 

5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności w wieku powyżej 18-go roku życia – dokument potwierdzający 
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 

6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – 
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

7. w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. osób, które osiągnęły pełnoletność, a 
nadal przebywają w pieczy zastępczej)- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 
W przypadku osób, o których mowa w art.5 pkt 2 Ustawy poza dokumentami, o których mowa wyżej, 
okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 



      Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający 
tożsamość oraz , w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, odpis aktu urodzenia 
lub dokument potwierdzający tożsamość. 
 
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści ,,Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

3. Opłata 
 
1. Karta jest przyznawana bezpłatnie. 

2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21zł. 

3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji 

materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, burmistrz może, na umotywowany 

wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty, o której mowa w 

punkcie 2. 

 

4. Termin 
 

Co do zasady rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić niezwłocznie. Załatwienie sprawy 

wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a 

sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Tut. ośrodek po 

rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie 

gotowej Karty. 

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Odmowa wydania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

5. Tryb odwoławczy  
 

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia 

odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, za 

pośrednictwem tut. ośrodka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

6. Uwagi 
 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Więcborku w godzinach urzędowania ośrodka w poniedziałek, środę, 

czwartek, piątek w godz. 7.00-15.00 oraz wtorek 8.00–16.00 . 

Wykaz uprawnień przysługujących rodzinom wielodzietnym zamieszczony jest na stronie 

internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach 

www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl  Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych 

zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest 

obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Więcborku. 

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


W przypadku dzieci powyżej 18-go roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem 

potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej. 

 

Adnotacja 

Imię i nazwisko - stanowisko Data 

Opracował Izabela Sowińska kierownik DWR 05.01.2015 r. 

Zaakceptował Tomasz Siekierka, Dyrektor  07.01.2015 r. 

Zatwierdził Tomasz Siekierka, Dyrektor  07.01.2015 r. 

 


