
 

 
  

 

 

  

 

 

 

Składanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny/  

wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz odbiór kart: 

Urząd Gminy Siedlec 

(pokój nr 12) 

ul. Zbąszyńska 17 

64 – 212 Siedlec 

Godziny otwarcia: 

poniedziałek   8:00 – 16:00 

wtorek – piątek                7:30 – 15:30 

Kontakt: 

68 384 85 21 wew. 23 

Strona internetowa: www.siedlec.pl 

 

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na stronach 

www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl.  

Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. 

 

Infolinia nt. Karty Dużej Rodziny 
 

(w godz. 8:15-16:15) 

(22) 529 06 81, (22) 661 11 99 

 

Zostań partnerem 

Karty Dużej Rodziny!!! 

Partnerem Karty Dużej Rodziny może zostać każdy podmiot 

niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału  

jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień  

dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą 

oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również 

przedsiębiorcy prywatni. 

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu: 

 Możliwość posługiwania się znakiem  

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. 

 

 

 

 

 Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego 

programu skierowanego do dużych rodzin. 

 Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania 

ofertą firmy lub instytucji. 

Jak zgłosić swoją firmę do programu? 

 Pobierz załączony na stronie rodzina.gov.pl  

formularz dla firm. 

 Wypełnij go. 

 Wyślij na adres: kdr@mpips.gov.plP 

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Napisz na adres: Departament Polityki Rodzinnej,  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 

1/3/5, 00‐513 Warszawa 

Wyślij email: kdr@mpips.gov.pl 

 

 

 

http://www.rodzina.gov.pl/
http://www.empatia.mpips.gov.pl/
mailto:kdr%40mpips.gov.pl
mailto:kdr%40mpips.gov.pl
mailto:kdr%40mpips.gov.pl


 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny? 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje 

przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych 

oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest 

każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium 

przyznania karty. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, 

każdej osobie zgłoszonej we wniosku. 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny? 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 

18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole  

lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. 

Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas 

obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Czy miejsce zameldowania ma znaczenie? 

Nie. Wniosek o wydanie Karty i jej duplikatu składa się  

w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka 

rodziny wielodzietnej.  

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny? 

Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym 

znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać  

z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują 

maturzystom? 

Tak. Jeżeli osoba w wieku powyżej 18. roku życia zdawała  

w maju maturę, to uprawnienia będą jej przysługiwać  

do 31 sierpnia tego samego roku. Osoba taka powinna dostarczyć 

zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki ze szkoły,  

w której zdawała maturę. W przypadku, gdy po skończeniu nauki 

w szkole ponadgimnazjalnej osoba została przyjęta w tym samym 

roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia przysługują 

jej także za wrzesień (i dłużej przez czas nauki 

 - do ukończenia 25. roku życia). 

 

 

Co w sytuacji, gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają 

różne miejsca zamieszkania? 

Jeżeli członkowie rodziny wielodzietnej mają miejsca 

zamieszkania w różnych gminach, wówczas, każdy  

z nich składa wniosek w gminie właściwej dla swojego 

miejsca zamieszkania, podając jednocześnie dane pozostałych 

członków rodziny (chyba że dane pozostałych członków 

rodziny wielodzietnej zawarte są już w systemie, za pomocą 

którego gmina zamawia Karty Dużej Rodziny). 

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują 

dzieciom małżonka? 

Tak. Bez znaczenia jest, czy troje dzieci pochodzi ze związku 

małżeńskiego, czy też z innych związków małżonków. Zatem 

uprawnienia przysługiwać będą małżonkom i dzieciom  

w np. takich przypadkach: 

 

 małżonkowie mają jedno wspólne dziecko i każdy  

z małżonków ma po jednym dziecku z innych związków,  

 małżonkowie mają troje wspólnych dzieci, a jeden  

z małżonków ma dwoje dzieci z innych związków, 

 małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, ale jeden  

z małżonków ma troje dzieci z innych związków. 

Czy w przypadku rodziny zastępczej oraz rodzinnego 

domu dziecka do nabycia uprawnień bierze się pod uwagę 

dzieci własne i dzieci w ramach pieczy zastępczej? 

Tak. Do korzystania z programu uprawnione są dzieci będące 

członkami rodziny wielodzietnej czyli zarówno dzieci własne, 

jak i te objęte pieczą zastępczą.  

Czy rodzicowi, któremu odebrano lub ograniczono władzę 

rodzicielską przysługują uprawnienia wynikające  

z programu? 

Rodzic, który ma Kartę Dużej Rodziny, nie traci uprawnień, 

chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją 

ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Utrata przez rodzica uprawnień nie następuje, jeżeli sąd nie 

odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  

 

 

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują 

rozwodnikom? 

Tak. Uprawnienia wynikające z programu przysługują rodzicowi, 

który ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Bez znaczenia 

jest, czy rodzic ten jest rozwodnikiem i czy dzieci z nim 

mieszkają. Jeżeli np. rozwodnik ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, 

z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko  

i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia 

wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on 

rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom.  

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po 

rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty? 

Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej 

Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty 

korzystać mogą także małżonkowie rodziców.  

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują, jeżeli 

rodzic nie mieszka z dziećmi? 

Tak. Rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki. 

Czy uprawnienia wynikające z programu przysługują osobom 

tworzącym związki nieformalne? 

Tak, o ile każda z osób tworzących związek nieformalny jest 

rodzicem co najmniej trojga dzieci. Zatem w sytuacji, gdy  

w związku nieformalnym partnerzy mają wspólnie troje dzieci,  

to każde z nich jest rodzicem trojga dzieci i każdemu z nich 

przysługiwać będą uprawnienia. Natomiast w przypadku, gdy 

któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas 

uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Inaczej natomiast 

kształtuje się sytuacja małżonka rodzica. Małżonkowi rodzica,  

w przypadku, gdy rodzic ma co najmniej troje dzieci, przysługują 

uprawnienia, nawet, jeżeli małżonek ten nie ma żadnego własnego 

dziecka. 

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?Aby otrzymać duplikat 

karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty 

wydawany jest za opłatą 8,76 zł.  W uzasadnionych przypadkach 

można odstąpić od pobierania tej opłaty - decyzja  

w tym zakresie należy do wójta, który powinien rozpatrzyć każdą 

sprawę indywidualnie, w zależności od sytuacji rodziny. 



 


