KARTA DUŻEJ RODZINY
Prawo do Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub
małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karty
przyznawane są w formie tradycyjnej (plastikowej), elektronicznej, lub w obu formach. Karta przysługuje rodzinie
niezależnie od dochodu. Na podstawie takiego dokumentu rodziny mogą korzystać z uprawnień do zniżek oferowanych
przez instytucje państwowe i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek zamieszczone są na stronie internetowej
MPiPS empatia.mpips.gov.pl
Karta Dużej Rodziny przysługuje niżej wymienionym osobom, we wskazanych czasookresach:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
• dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio:
– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce,
– w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia,
• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku
powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia,
• dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka,
• 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 w przypadku szkoły wyższej do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
Prawo do posiadania karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci
w rodzinie wielodzietnej spełnia ww. wymagania.
Kartę otrzyma każdy członek rodziny zamieszkały w Lubinie. Karta przyznawana jest bezpłatnie.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek oraz wymagane dokumenty
w MOPS w Lubinie przy ul. Kilińskiego 25a, pokój 102 (poniedziałek, wtorek, środa, w godz. od 7.30 do 10.00)
lub pokój 217 (poniedziałek, wtorek, środa, w godz. od 10.00 do 15.30; czwartek, piątek w godz. od 7.30 do 15.30),
albo drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.
Druki wniosków można pobrać drogą elektroniczną (bip.mops.lubin.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny) bądź w siedzibie
MOPS, pokój 102 i pokój 217.
Wniosek o przyznanie Karty może złożyć członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych.
Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się:
•
•
•
•

w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że
nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis
postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka –
oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza ww. dokumentami,
przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w szczególności:
•
•
•
•

w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość i akt zawarcia małżeństwa,
w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.).

