KARTA DUŻEJ RODZINY
Sprawę załatwia:
URZĄD MIEJSKI W MOŃKACH – REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Lokalizacja:

ul. Słowackiego 5A, 19-100 MOŃKI , pok. 1A

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.30- 15.30
Telefon: 85 7162625

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od początku 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o Karcie Dużej Rodziny, w której określone są
zasady przyznawania Kart Dużej Rodziny.

W tej ustawie sprecyzowano sposób

przyznawania uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych oraz sposób realizacji
i finansowania zadań wynikających z ustawy. Nowa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r.
weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1863). Tekst ustawy:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest integralną częścią rządowego programu wspierania
dla rodzin wielodzietnych. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej
podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość

korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego
kraju.
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www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Na ww.
stronie internetowej można uzyskać więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny
i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują oni prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”.

Celem programu jest:
1. Promowanie modelu rodziny wielodzietnej.
2. Promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
3. Umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej.
4. Zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci.
Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta jest
wydawana bezpłatnie. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest:
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci:
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 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, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, 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, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po
końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
zgodnie z oświadczeniem, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku cudzoziemców mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej Karta jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu
potwierdzającego prawo do zamieszkania.
Po upływie wyżej wskazanych terminów członek rodziny wielodzietnej będzie mógł
wystąpić ponownie z wnioskiem o przyznanie Karty, pod warunkiem, że będzie spełniał
warunki uprawniające do korzystania z programu.
Na członka rodziny wielodzietnej został nałożony obowiązek niezwłocznego powiadomienia
organu wydającego Kartę o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienia do
korzystania z programu, o czym zostanie poinformowany w trakcie wydania Karty.
W przypadku utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany
do niezwłocznego zwrotu Karty. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania
nowej Karty.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku
o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania
uprawnień wynikających z programu.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?
Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny z wymaganymi dokumentami składa
się w Urzędzie Miejskim w Mońkach w Referacie Spraw Obywatelskich pok. 1A na
parterze,

w godzinach od 7.30 – 15.30, tel. Szczegółowe informacje uzyskać można pod

numerem: tel. kontaktowy 85 7162625.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu
członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność
do czynności prawnych, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających uprawnienie 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. roku życia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzający tożsamość.
4. W przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz oświadczenie 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. 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 przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie
o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
8. W przypadku cudzoziemca mającego 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. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463
i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje
dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, należy
złożyć wniosek o duplikat Karty. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty okazuje się
dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz
należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: Opłatę gotówkową za wydanie duplikatu Karty należy
wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Mońkach, ul. Słowackiego 5a lub dokonać wpłaty na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mońkach w wysokości 9,21 zł, 19-100 Mońki,
ul. Słowackiego 5a, nr konta: 84 8085 0005 0007 2964 2000 0010 Bank Spółdzielczy

w Mońkach - tytułem: opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dla (imię
i nazwisko).

WAŻNE!. W przypadku osób, które ukończyły 18 lat Karta jest ważna wraz z dokumentem
potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Podstawa prawna
•
•

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz
wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r.,poz.
1954).

