Karta Dużej Rodziny - umożliwia korzystanie z wielu zniżek i ulg oferowanych przez instytucje
publiczne, jak i przedsiębiorców prywatnych na terenie całego kraju, zniżki na przejazdy kolejowe –
37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75%
w przypadku dzieci i 50% dla rodziców oraz małżonków rodziców, darmowe wstępy do parków
narodowych. Pełna lista firm, które przyznają uprawnienia posiadaczom Karty Dużej Rodziny jest
dostępna na stronie internetowej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia
56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę
mieszkańców gminy Chojnice prowadzi – Pani Agnieszka Theil, tel. 52 3973496 wew. 367.
I. KOMU PRZYSŁUGUJE
Karta Dużej Rodziny przysługuje - niezależnie od dochodów - rodzinom posiadającym na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w tym:
1/ rodzicom (także: małżonkom rodzica, rodzicom zastępczym i/lub osobom
prowadzącym rodzinne domy dziecka) - dożywotnio,
2/ dzieciom/młodzieży - do ukończenia 18. roku życia,
3/ dzieciom/młodzieży od 18. roku życia do 25. roku życia - odpowiednio do dnia 30
września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie
nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce,
4/ dzieciom/młodzieży bez ograniczeń wiekowych - na okres ważności orzeczenia
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5/ dzieciom/młodzieży umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas
umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
6/ osobom w wieku od 18. roku życia do 25. roku życia, które nadal przebywają
w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - odpowiednio
do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest
planowane ukończenie nauki w danej placówce.
II.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
− nie dotyczy

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
Ubiegając się o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek oraz okazać oryginały
lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1/ w przypadku rodzica – 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 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
– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4/ w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły
pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej
rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, za zgodą rodziny zastępczej,
prowadzącego rodzinny dom dziecka, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku
życia, jeżeli uczą się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni lub
u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego) - oświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
5/ w przypadku cudzoziemców zamieszkujących 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. 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 – poza dokumentami wyżej
wskazanymi, dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
IV.

KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu - np.
w przypadku kradzieży, zagubienia 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 o przyznanie
Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków
rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

V.

DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU
Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające
z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia braków czy
postanowienie o wznowieniu postępowania).

VI.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu.
2. Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie przyznania Karty Dużej Rodziny lub
wydania jej duplikatu.
3. Wydanie decyzji administracyjnej o odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za
wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
4. Wydanie decyzji administracyjnej o utracie prawa do posiadania Karty Dużej
Rodziny.
5. Wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej przyznanie Karty Dużej Rodziny
z naruszeniem obowiązującego prawa.

VII.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 60 dni od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami - termin
uzależniony jest od daty przesłania - przez podmiot odpowiedzialny za produkcję - do
tut. ośrodka pomocy społecznej spersonalizowanych Kart Dużej Rodziny. O dacie
odbioru Kart rodzic, opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany telefonicznie.

VIII.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji administracyjnej:
− o odmowie przyznania Karty Dużej Rodziny lub wydania jej duplikatu,
− o odmowie zwolnienia z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
− o utracie prawa do posiadania Karty Dużej Rodziny,
− stwierdzającej przyznanie Karty Dużej Rodziny z naruszeniem obowiązującego prawa,
przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega
opłatom.
IX.

OPŁATY
1. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
2. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,40 zł.
Należność za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny można wnieść w kasie Urzędu
Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, pok. 210 (II piętro) w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900 do 1400 - lub na rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy - Więcbork nr 17 8162 0003 0000 1531 2000 0010
z dopiskiem - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

X.

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832
ze zm.).
2. 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1454 ze zm.).

XI.

INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
1. Kartę Dużej Rodziny otrzymuje bezpłatnie każdy członek rodziny.
2. Karta Dużej Rodziny zawiera, między innymi, imię oraz nazwisko członka rodziny
wielodzietnej, numer PESEL (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty.
3. W przypadku, gdy Karta Dużej Rodziny zostanie zagubiona, skradziona lub w inny
sposób utracona, należy złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu - opłata 9,40 zł.
Jeżeli jednak zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, dotyczące sytuacji
życiowej rodziny wielodzietnej, na umotywowany pisemny wniosek, członek
rodziny wielodzietnej może zostać zwolniony z ponoszenia tej opłaty – w sprawie
nie wydaje się decyzji administracyjnej. Natomiast w przypadku odmowy
zwolnienia z ponoszenia opłaty, wydawana jest decyzja administracyjna.
4. Składane, w postępowaniu o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej
duplikatu, oświadczenia obowiązkowo zawierać powinny klauzulę "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia", która
zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. W przypadku: młodzieży od 18. roku życia do 25. roku życia Karta Dużej Rodziny
jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym fakt pobierania nauki w szkole lub
w szkole wyższej,
6. 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,
− rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku
gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy
zastępczej.
7. Członek rodziny wielodzietnej zobowiązany jest do:
− okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu
zweryfikowania uprawnień do przyznania i korzystania z Karty Dużej Rodziny lub
wydania jej duplikatu,
− niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do
posiadania Karty Dużej Rodziny, zmian zawartych w niej danych lub zmiany
miejsca zamieszkania (zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania
nowej Karty),
− niezwłocznego zwrotu Karty Dużej Rodziny w przypadku stwierdzenia - w decyzji
administracyjnej - utraty prawa do jej posiadania lub przyznania Karty
z naruszeniem przepisów obowiązującego prawa.

