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Nazwa procedury: KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 1348 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 
2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów 
graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we 
wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. z 2019r., poz. 99) 

 rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 
2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty 
Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, 
jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. 
z 2021r., poz. 1037) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) 

Wymagane dokumenty: 

Uprawniony członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wraz z wymaganymi 
załącznikami.  
Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności: 

1)      w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był 
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 którym 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. 



W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie 
KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów: 

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający 
tożsamość oraz akt małżeństwa; 

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – 
akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość; 

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

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku 
powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość. 

  

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu 
wniosku o przyznanie KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo 
do zamieszkania na terytorium RP, chyba że wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp 
do danych potwierdzających to prawo, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do 
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.  
 
Wymagane 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. 

 
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami może być złożony osobiście w siedzibie 
GOPS w Bojszowach lub drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu 
teleinformatycznego, utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny 
(www.empatia.mpips.gov.pl).   

Opłaty: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny:  
Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 1a. zgodnie z którym 
wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy członkowi 

rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, została już udostępniona karta elektroniczna  
i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej. 
 
Wydanie 1 szt. duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 10,00 zł. 

Wpłaty należy dokonać na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Bojszowach nr 39 8435 0004 0000 0006 9182 0001 lub w kasie GOPS  

w Bojszowach.  
W tytule przelewu należy wpisać „Opłata za wydanie dodatkowej tradycyjnej formy 
Karty Dużej Rodziny, imię i nazwisko posiadacza Karty” lub „Opłata za wydanie 
duplikatu Karty Dużej Rodziny, imię i nazwisko posiadacza Karty”.  
Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku o wydanie duplikatu lub 
dodatkowej tradycyjnej formy Karty. 

 

Termin załatwienia: 

 
Niezwłocznie. 
 
W przypadku „Karty tradycyjnej” organ po rozpatrzeniu wniosku zamawia wydruk 
Karty Dużej Rodziny, a następnie czeka na dostarczenie gotowej Karty.  
(Karty Dużej Rodziny dostarczane są do gminy w terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych 
niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że 
liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W 
przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka 
będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni). 



 
Każdy posiadacz aktywnej Karty będzie mógł niezwłocznie wyświetlić ją  
w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.  

Sposób załatwienia sprawy: 

Przyznanie Karty Dużej Rodziny  nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. 

Odmowa przyznania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mal: kontakt@gops.bojszowy.pl  
tel. 32-89-305 wew. 24 
pokój nr 2 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00  

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od 
doręczenia decyzji, za pośrednictwem Organu I instancji. 

Dodatkowe informacje: 

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. 
 
Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym 
prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym  
w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:  
1) wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym „kartą 
tradycyjną”, lub  
2) realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń 
mobilnych lub publicznej aplikacji mobilnej, zwanym „kartą elektroniczną”. 
 
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą 
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku  
o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia 
wymagania, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie 
z którym prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku: 
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 dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie 
nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy 
(oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole 
wyższej); 
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.  
 



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. 
 
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 i art. 186 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 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, 
posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
Wykaz uprawnień przysługujących członkom rodziny wielodzietnej zamieszczony jest 
na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 
www.mpips.gov.pl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data aktualizacji: czerwiec 2021 

    

 

 


