
KARTA DUŻEJ RODZINY 
 

 
W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie 

ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach 
programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny jako dokument 
zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci 
bez względu na dochód w rodzinie. 

W praktyce chodzi o zniżki w opłatach za wstęp do instytucji 
podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, 
parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-
sportowych. 

Karta ma być przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej i 
będzie wydawana bezpłatnie. Ma być dokumentem identyfikującym członka 
rodziny wielodzietnej. 

Podstawą do otrzymania karty jest złożenie wniosku o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny.  

 
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny i szczegółowe informacje 

udziela: 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Starych Babicach, ul. Rynek 21 (pok. 29) 

tel. 22 752-83-85 lub 22 722-90-11 
 

Informacje przedstawiające na bieżąco oferty Partnerów znajdą 
Państwo na stronie: www.rodzina.gov.pl 

 



Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. 

P. poz. 430) Karta Dużej Rodziny (zwana dalej Kartą) potwierdza uprawnienia członka 

rodziny wielodzietnej i jest wydawana: 

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 końca roku szkolnego lub 

akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z 

terminem wskazanym w zaświadczeniu, 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, o której mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub 

akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z 

terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak 

niż do ukończenia 25. roku życia. 

W przypadku osób, o których mowa w pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem 

potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej. 

 

Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. 

 

Karta jest przyznawana bezpłatnie. 

 

W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, 

Wójt wydaje duplikat Karty. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł. 

Wójt, w uzasadnionych przypadkach, może odstąpić od pobierania opłaty. 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy 

dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności: 

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument 

potwierdzający tożsamość; 

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający 

tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie 

ukończenia nauki w danej placówce; 

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający 

tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – 

postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie 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. 


