Prowadzenie w roku 2016 na terenie powiatu bocheńskiego
dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana
Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa

KARTA
DUŻEJ RODZINY

Co to jest Karta Dużej Rodziny ?
Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Przepisy dotyczące karty dużej rodziny znajdziemy przede wszystkim
w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Czym jest „rodzina
wielodzietna”?
Ustawa definiuje rodzinę wielodzietną jako rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
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 końca roku akademickiego - w którym jest planowane ukończenie nauki
3) bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkami rodziny wielodzietnej są
wg stawy:
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

Kto może być uprawnionym do uzyskania Karty?
Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na
czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku
życia – do czasu osiągnięcia tego wieku;
3) dziecku powyżej 18. 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,
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 przebywającej 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, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 25. roku życia.
Uwaga ! 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!

Czy każdy rodzic w rodzinie wielodzietnej może
uzyskać Kartę?
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. Podobnie 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.

gminy realizujących zadania z zakresu
pomocy społecznej (MOPS, GOPS).

Czy aby uzyskać Kartę
trzeba przejść jakąś procedurę?
Wydanie KDR poprzedzone jest procedurą mającą na celu sprawdzenie
uprawnień do posiadania Karty, jednak wydanie Karty nie wymaga wydawania decyzji administracyjnych
– decyzja jest natomiast niezbędna
w razie odmowy wydania tego dokumentu. Wniosek o przyznanie Karty
lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania członka rodziny
Czy warto starać się o po- wielodzietnej. Wniosek o przyznanie
siadanie Karty Dużej Ro- Karty lub wydanie jej duplikatu może
złożyć w imieniu członków rodziny
dziny?
wielodzietnej członek rodziny wieTak, bowiem Karta poświadcza pra- lodzietnej posiadający pełną zdolwo członka rodziny wielodzietnej do ność do czynności prawnych, który
uprawnień określonych przepisami; oświadczy, że jest umocowany do złouprawnienia przysługujące osobom żenia wniosku o przyznanie Karty lub
posiadającym ważną Kartę polegają na jej duplikatu oraz do odebrania Karty
przyznaniu korzystniejszego od ogólnie lub jej duplikatu w imieniu członków
obowiązującego dostępu do towarów, rodziny wielodzietnej wskazanych we
wniosku. Niezbędne jest przedstausług lub innych form działalności.
wienie odpowiednich dokumentów,
celem weryfikacji uprawnień do poGdzie uzyskać Kartę?
siadania Karty.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. W praktyce upoważnionymi
do wydawania Karty w imieniu wójta,
burmistrza lub prezydenta są zwykle
pracownicy jednostek organizacyjnych

Jak korzystać z Karty?
Karta umożliwia przede wszystkim
korzystanie z różnorakich zniżek, np.
przedstawiamy KDR w firmie honorującej tę Kartę i dzięki temu możemy

korzystać ze zniżki, jakiej dany punkt
udziela posiadaczom Karty przy zakupie produktu czy usługi, np. możemy
uzyskać rabat w wysokości 5%, 10%,
itd. – w zależności od warunków, jakie przyznaje konkretny podmiot.
Karta jednak daje również możliwość
korzystania także z innych preferencji
określonych wprost przez przepisy.
W szczególności warto wskazać, że
posiadacze KDR są uprawnieni między innymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej
na podstawie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (na terenie Powiatu Bocheńskiego takie punkty są zlokalizowane
w Bochni, Drwini oraz Lipnicy Murowanej).
Uwaga ! Posługując się Kartą Dużej
Rodziny powinniśmy mieć przy sobie dokument tożsamości, bowiem
podmioty i instytucje mają prawo
zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie
okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

alnie empatia.mppis.gov.pl. Na stronach tych istnieje m. in. możliwość
wyszukiwania instytucji i podmiotów
honorujących Kartę za pomocą lokalizacji terytorialnej, jak również wg
interesujących nas branż (np. odzież
i obuwie, kultura, transport, itd.). Możemy też szukać informacji na stronie
ministerstwa: www.mppis.gov.pl.

Skąd mam wiedzieć, że
dana firma honoruje
Kartę Dużej Rodziny ?
Warto zwracać uwagę na to, czy instytucja ta posługuje się znakiem „Tu
honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Możemy też poszukać informacji na
stronie rodzina.gov.pl. Nie zaszkodzi
tez zapytać bezpośrednio przy zakupie produktu lub usługi.

Czy wydanie Karty Dużej
Rodziny wiąże się z opłatami?

Karta jest wydawana bezpłatnie. NieGdzie można uzyskać in- wielka opłata jest natomiast pobierana przy wydawaniu duplikatu Karty.

formację o instytucjach
honorujących Kartę Du- Odmówiono mi wydania
żej Rodziny?
Karty Dużej Rodziny. Czy
Wykaz instytucji honorujących Kartę mogę się gdzieś odwołać?
Dużej Rodziny znajdziemy na stronach internetowych prowadzonych
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej: rodzina.gov.pl
(w zakładce: Duża Rodzina) ewentu-

O ile wydanie KDR nie jest decyzją
administracyjną, to już odmowa wydania następuje w drodze decyzji.
Od decyzji o odmowie wydania Karty

możemy się odwołać w ciągu 14 dni wójt wydając kartę poucza o obood otrzymania decyzji. Odwołanie do wiązku niezwłocznego powiadomieorganu wyższej instancji wnosi się za nia o wystąpieniu zmian mających
pośrednictwem organu, który wydał wpływ na prawo do posiadania Kardecyzję dla nas negatywną. Zawsze ty, zmian danych zawartych w Karcie
w sytuacji negatywnego dla nas roz- lub zmiany miejsca zamieszkania.
strzygnięcia należy zapoznać się z po- W sprawie wydania nowej Karty zwróuczeniem zawartym w każdej decyzji cić się do organu, który wydał Kartę.
administracyjnej (znajduje się ono
w końcowym fragmencie tekstu de- Czy Kartą Dużej Rodziny
cyzji).

mogę posługiwać się w
Kartę całej Polsce czy jedynie
na terenie swojej gminy?

Zgubiłam swoją
Dużej Rodziny.
Czy mogę strać
o wydanie kolejnej?

się Karta Dużej Rodziny jest dokumen-

tem ogólnopolskim, tj. nie jest ograniczona terytorialnie do konkretnej
W sytuacji zgubienia KDR wydaje się gminy, powiatu czy województwa.
duplikat Karty. Wydanie duplikatu Warto jednak wiedzieć, że niektóre
wiąże się też z wydatkiem rzędu 9 zł samorządy maja także własne, lokal21 gr. Jeżeli zachodzą szczególnie uza- ne programy wsparcia dużych rodzin.
sadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub
zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Czy prawo do Karty Dużej
możemy złożyć umotywowany wnio- Rodziny można utracić
sek o zwolnienie z ponoszenia opłaty. w razie zmiany sytuacji?
Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie
traci prawa do jej posiadania mimo
wystąpienia zmian mających wpływ
na istnienie tego uprawnienia, chyba
że zaszły okoliczności wskazane powyżej, a które powodują, że rodzic nie
ma prawa do Karty (np. rodzic został
pozbawiony władzy rodzicielskiej). JeZmiana danych zawartych w Karcie śli chodzi o małżonka rodzica, któreoraz zmiana miejsca zamieszkania mu przyznano Kartę, to małżonek rowymaga przyznania nowej Karty. dzica nie traci prawa do jej posiadania
Proszę zwracać uwagę na pouczenia; mimo wystąpienia zmian mających

Wkrótce zmienię nazwisko. Czy w związku z tym
muszę starać się o wydanie nowej Karty czy mogę
posługiwać się dotychczasową?

wpływ na istnienie tego uprawnienia,
chyba że rodzic zmarł, utracił prawo
do posiadania Karty lub małżeństwo
z rodzicem zostało unieważnione lub
rozwiązane przez rozwód.
Warto zaznaczyć, że mimo utraty
uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej,
dziecko, któremu przyznano Kartę, nie
traci prawa do jej posiadania. W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu
Kartę urodziło się dziecko lub rodzic
ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu
dziecka, dziecko to nabywa prawo do
posiadania Karty mimo utraty tego
uprawnienia przez pozostałe dzieci
z danej rodziny wielodzietnej.
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 wójta (burmistrza, prezydenta), który przyznał Kartę. W razie stwierdzenia przez wójta
utraty prawa do posiadania Karty
lub przyznania Karty z naruszeniem
przepisów ustawy członek rodziny
wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu; dotychczas
posiadana Karta podlega zwrotowi
i unieważnieniu.

W jaki sposób następuje
stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty?
Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty
z naruszeniem przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Oczywiście, jak od każdej decyzji, możemy wnieść odwołanie.

