
 
 INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJ ĄCYCH WNIOSEK O PRZYZNANIE 

OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY DU śEJ RODZINY/DUPLIKATU OGÓLNOPOLSKIEJ 

KARTY DU śEJ RODZINY 

 

Od 1 stycznia 2015 r. weszła w Ŝycie ustawa o Karcie DuŜej Rodziny, która określa zasady 
przyznawania Karty  członkom rodziny wielodzietnej oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania. 
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego 
podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty DuŜej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie 
niezaleŜnie od dochodu. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie 
właściwej  ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.  

 
� Wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty DuŜej Rodziny zamieszczony jest na stronie 

internetowej www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina. 
 

� Szczegółowy katalog obowiązujących zniŜek i promocji w Gnieźnie  zamieszczony jest na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gnieźnie www.gniezno.eu  w zakładce Karta DuŜej Rodziny. 
 
PODSTAWA PRAWNA  

� Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie DuŜej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863),  
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r.  

w sprawie sposobu uniewaŜnienia Karty DuŜej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru 
wniosku w sprawie przyznania Karty DuŜej Rodziny.   

I. KOMU PRZYZNAWANA JEST KARTA DU śEJ RODZINY: 

a. rodzicowi oraz małŜonkowi rodzica – na czas nieokreślony, 
b. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku Ŝycia, 
c. dziecku powyŜej 18 roku Ŝycia – 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 terminem wskazanym w oświadczeniu, nie dłuŜej jednak niŜ do 
ukończenia 25 roku Ŝycia, 

d. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności, w wieku powyŜej 18 roku Ŝycia – na okres waŜności orzeczenia, 

e. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia  
w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, 

f. 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, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane 
ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie ze złoŜonym oświadczeniem, nie dłuŜej 
jednak niŜ do ukończenia 25 roku Ŝycia. 

 

 



UWAGA: 

� W przypadku osób , o których mowa  w punkcie c i f  Karta jest waŜna wraz  
z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole 
wyŜszej.  

II. JAK PRZYST ĄPIĆ DO PROGRAMU KARTA DU śEJ RODZINY: 

 
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty moŜe złoŜyć w imieniu 
członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do 
czynności prawnych. 
 

1. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Wypełniony wniosek naleŜy złoŜyć w Referacie ds. Polityki i Profilaktyki Społecznej Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 
 
Wszelkich informacji na temat funkcjonowania Karty DuŜej Rodziny udzielają pracownicy w/w 
Referatu: 
 
pok. 06 (nazwiska od A do Ł)   tel. 61/426-04-99 
pok. 04 (nazwiska od M do Z)  tel. 61/426-04-51 
 
Wniosek o wydanie Karty DuŜej Rodziny moŜna pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Gnieźnie ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w godzinach pracy 
Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (poniedziałki 800-1800, od wtorku do piątku w godzinach 730-1530). 
Druk wniosku dostępny jest równieŜ na stronie internetowej Miasta Gniezna  www.gniezno.eu  
w zakładce Karta DuŜej Rodziny.  

2. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do 30 dni od dnia złoŜenia kompletnego wniosku. 

UWAGA:  

� Ostateczny termin wydania Karty DuŜej Rodziny moŜe ulec wydłuŜeniu, gdyŜ produkcję 
blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia 
społecznego. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 
celem ich wydania. 

3. OPŁATY  

1) Karta DuŜej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie. 

2) Wydanie duplikatu Karty DuŜej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. 

� JeŜeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji 
materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent moŜe na umotywowany wniosek, 
zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie duplikatu Karty.  

� Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty DuŜej Rodziny naleŜy dokonać na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie  18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie lub w kasie Urzędu Miejskiego  w Gnieźnie 
w godz. pn od 830 do 1500 oraz wt - pt od 800 do 1400.  



� Potwierdzenie wniesienia opłaty naleŜy dołączyć do wniosku. 

4. WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ  
O PRZYZNANIE KARTY DU śEJ RODZINY/ DUPLIKATU KARTY DU śEJ RODZINY. 

� Okazanie  dokumentów wymienionych w niŜej zamieszczonej tabeli nie jest wymagane, 
w przypadku gdy  Prezydent moŜe bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do 
ustalenia prawa do posiadania Karty, dane te mu są znane z urzędu lub moŜliwe do 
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.  
 

 
Członkowie rodziny WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY 

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE KARTY DU śEJ RODZINY  
I.Rodzic/rodzice  

a) matka 
Dokument potwierdzający toŜsamość oraz oświadczenie, Ŝe rodzic nie jest 
pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  w stosunku do co najmniej 
trojga dzieci. 

b) ojciec 
 
 

II.MałŜonek rodzica 
Dokument potwierdzający toŜsamość oraz akt małŜeństwa. 

III.Dziecko 

 

 

W przypadku dziecka do ukończenia 18 roku Ŝycia – 
akt urodzenia lub dokument potwierdzający toŜsamość. 
W przypadku dziecka w wieku powyŜej 18 roku Ŝycia - dokument 
potwierdzający toŜsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie 
ukończenia nauki w danej placówce. 
W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyŜej 18 roku Ŝycia – 
dokument potwierdzający toŜsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym 
albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
W przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 
domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka. 
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– oświadczenie o 
pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka. 

WYMAGANE DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY UBIEGAJ ĄCEGO SIĘ O WYDANIE 
DUPLIKATU  KARTY DU śEJ RODZINY: 

 
Dokument potwierdzający toŜsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku Ŝycia, odpis aktu 
urodzenia lub dokument potwierdzający toŜsamość. 

 
NaleŜy wskazać, Ŝe organ moŜe domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, 

jeŜeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty DuŜej Rodziny: 
• w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 


