
Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla  rodzin mających 3 i
więcej dzieci (tzw. rodziny 3+) zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach  prywatnych.
Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty  instytucji kultury, ośrodków
rekreacyjnych czy księgarni na terenie  całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym
rodzinom dostęp do  rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

W praktyce Karta  Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków,  odzieży
i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty  rachunków za usług
telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze  przejazdy pociągami i komunikacją
publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze  Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 8 tys. miejsc  zgłoszonych
przez ponad 900 firm i instytucji z całej Polski. Milionowa  Karta została wydana w maju 2015 r.
Karta przysługuje niezależnie od  uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

    -  w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
    -  w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej,
    -  bez  ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Spersonalizowana  Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi  rodziny wielodzietnej 
spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których  rozumie się także  rodziców zastępczych lub
osoby prowadzące rodzinny  dom dziecka, mogą  korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18
roku  życia lub do  ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie  do osiągnięcia 
25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym  stopniu
niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas  trwania orzeczenia o  niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest  dzieciom umieszczonym w  rodzinnej pieczy zastępczej (formami
rodzinnej  pieczy zastępczej są:  rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa,  zawodowa,
w tym zawodowa  pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i  zawodowa specjalistyczna oraz 
rodzinny dom dziecka)  na czas  umieszczenia w danej rodzinie zastępczej  lub rodzinnym
domu dziecka.
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Aby  otrzymać Kartę Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Wiejskiej Świdnica muszą  złożyć
wniosek w GOPS w Świdnicy, ul. B.Głowackiego 4 (budynek Urzędu Gminy - parter) -
obsługa programu KDR Pani Edyta Oleśkiewicz - pok. 111, tel. wew. 111.

 * * *

 

Uzyskaj Kartę Dużej Rodziny

  

Masz troje dzieci lub więcej? Dzięki Karcie Dużej
Rodziny dostaniecie zniżki na różne towary i usługi – na
przykład przejazdy kolejowe, kulturę i sport. Dowiedz
się, jak ją dostać.
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Kto może uzyskać

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica
mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

    -  

ojciec i matka,   

  
    -  

macocha lub ojczym (małżonek  jednego z rodziców),   

  
    -  

dzieci.   

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać
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również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci.

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być
pozbawieni – w stosunku do co najmniej trojga dzieci – władzy
rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

 

Co musisz przygotować

    -  

wniosek  o przyznanie Karty Dużej Rodziny . Pobierz, wypełnij, a 
następnie zanieś do odpowiedniej instytucji. Sprawdź w urzędzie  gminy
lub miasta, która instytucja zajmuje się przyznawaniem Karty  Dużej
Rodziny,   

dodatkowo:

    -  

ojciec i matka   
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    -  

oświadczenie, że nie jesteście   pozbawieni władzy rodzicielskiej ani
ograniczeni we władzy   rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w
pieczy zastępczej w   stosunku do co najmniej trojga dzieci – napisz je
samodzielnie   lub  wypełnij   odpowiedni formularz ,    

   
    -  

dowód osobisty lub paszport –   jeśli nie mają numeru PESEL,    

  

  
    -  

macocha i ojczym (małżonek  jednego z rodziców) – jeśli nie mają
numeru PESEL   

  
    -  

dowód osobisty lub paszport,    

   
    -  

akt małżeństwa,    
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    -  

dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie  mają numeru PESEL) – akt urodzenia
albo dowód osobisty lub  paszport,   

  
    -  

dzieci powyżej 18 lat   

  
    -  

dowód osobisty lub paszport   (jeśli nie mają numeru PESEL),    

   
    -  

oświadczenie o planowanym   terminie ukończenia nauki w szkole lub
na studiach – napisz je   samodzielnie lub  wypełnij   odpowiedni
formularz ,    

  

  
    -  

dzieci niepełnosprawne powyżej  18 lat – dowód osobisty lub paszport
(jeśli nie mają numeru  PESEL),   

  
    -  

dzieci z rodzin zastępczych albo  z rodzinnego domu dziecka –
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postanowienie o umieszczeniu w  rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka,   

  
    -  

osoby, które przebywają w  dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka –  oświadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie zastępczej  albo rodzinnym domu dziecka,   

  
    -  

cudzoziemiec – dodatkowo, oprócz  wyżej wymienionych dokumentów: 
 

  
    -  

dokument, który potwierdzi prawo   do mieszkania w Polsce,    

   
    -  

zezwolenie na pobyt w kraju.    

  

Karta elektroniczna w aplikacji mObywatel jest dostępna dla
wszystkich posiadaczy aktywnej Karty, niezależnie czy Karta jest
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w postaci tradycyjnej, elektronicznej, czy obu. Jeżeli nie masz
jeszcze Karty i składasz wniosek o jej przyznanie, to Karta w
mObywatelu będzie dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku.

Co musisz zrobić 

    1. 

Skontaktuj się z urzędem gminy  lub miasta i zapytaj, która instytucja
zajmuje się Kartami Dużej  Rodziny (może to być na przykład ośrodek
pomocy społecznej).  Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz
wniosek .   

  
    2. 

Wypełnij wniosek  o przyznanie Karty Dużej Rodziny  i przygotuj
odpowiednie  dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji 
Co musisz  przygotować
.   

  
    3. 

Złóż wniosek w odpowiedniej  instytucji.   

  
    4. 

Odbierz Kartę Dużej Rodziny.   
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Gdzie składasz dokumenty

Masz 2 możliwości:

    1. 

W urzędzie – w odpowiedniej  instytucji w twojej gminie. Zapytaj w
urzędzie gminy lub urzędzie  miasta, właściwym dla twojego miejsca
zamieszkania, która  instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej
Rodziny. Jeśli ktoś  z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż
dodatkowo w jego  gminie. Wniosek możesz złożyć osobiście albo
może to zrobić  inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka,
macocha, ojczym,  dzieci).   

  
    2. 

Wniosek możesz  złożyć także przez internet – na portalu MRPiPS
Emp@tia .  Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak uzyskać kartę przez 
Emp@t ia
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Jak uzyskasz kartę

    1. 

Wejdź  do modułu eWnioski na Emp@tii  –  portalu Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   

  
    2. 

Zaloguj się profilem zaufanym.  Jeśli nie  masz jeszcze profilu
zaufanego – załóż go online .   

  
    3. 

Wypełnij wniosek – kreator  wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje,
aby wszystkie  wymagane pola zostały wypełnione.   

  
    4. 

Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach –  dostaniesz
je esemesem.    

Jeśli składasz wniosek również o Karty mobilne, członkowie rodziny na
podane we wniosku adresy e-mail otrzymają:

    -  
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numery Kart, które jednocześnie  są loginami do aplikacji mobilnej
mKDR,   

  
    -  

linki do sklepów Google  Play  i App  Store , by pobrać aplikację.
Jednorazowe hasła do  aplikacji członkowie rodziny otrzymają
esemesami na podane we  wniosku numery telefonów.   

Jak wygląda karta
Karta ma jeden ogólnopolski wzór. Na karcie znajdziesz następujące
dane:

    imię (imiona) i nazwisko,
    numer PESEL,
    data ważności karty,
    jej numer,
     logo rodziny wielodzietnej zabezpieczenia przed podrobieniem i
sfałszowaniem.

Karta tradycyjna zawiera również numer dokumentu potwierdzającego
tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz skrót
„KDR” pisany alfabetem Braille’a. Ma takie wymiary, jak karta płatnicza
(54 x 85,6 mm).

Karta elektroniczna zawiera także zdjęcie jej właściciela, hologram
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stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.

Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi
identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995
r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.),
następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie
rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry
stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w
tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej
danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

Ile zapłacisz
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Natomiast opłatę w wysokości 11 zł ponosi się za duplikat, a 10 zł
wynosi domówienie tradycyjnej formy Karty.

Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

 
Jak korzystasz z karty

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Każdy
członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Miejsca, które oferują
zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny"
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Aplikacja mObywatel
mKDR w mObywatel
od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w
aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem
czerwca 2021 r.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest
dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i
posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu
przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną.
Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci,
które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w
formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.

 

Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

    1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie
masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na
https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do
odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość
wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z
wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy
elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie
podlegać opłacie.
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    2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z
Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
    3. Uruchom aplikację mObywatel.
    4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj
dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z
aplikacji pierwszy raz).
    5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
    6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie
wybierz Dalej.
    7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?

    -  Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub
innej metody identyfikacji.
    -  Nie: przejdź do kolejnego punktu.

    -  Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu
Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.

1. Na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod
adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybierz moduł eWnioski.

2. Zaloguj się profilem zaufanym (profil zaufany możesz założyć na
platformie ePUAP lub przez wybrane banki) lub podpisem
elektronicznym. W tym miejscu możesz również założyć profil zaufany
korzystając z bankowości elektronicznej. W przypadku problemów
skorzystaj z instrukcji obsługi znajdującej się po lewej stronie ekranu.

3. Jeśli jesteś na Emp@tii po raz pierwszy, uzupełnij swoje dane oraz
dodaj dane członków swojej rodziny. Jeśli korzystałeś już wcześniej z
Emp@tii, Twoje dane oraz dane Twojej rodziny będą już zapisane w
Twoim koncie.
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4. Na panelu ogólnym wybierz kafelek "Wniosek o Kartę Dużej
Rodziny". Po wybraniu tego kafelka wyświetli się informacja, jakie
dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o przyznanie Karty
Dużej Rodziny.

5. Wyszukaj miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy Twojego
zamieszkania, a następnie zaznacz, do jakiej gminy składasz wniosek.

6. Sprawdź dane, które zostały uzupełnione automatycznie we wniosku
i w razie potrzeby zaktualizuj je. Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami
wskazanymi w kreatorze. Jeśli wybierzesz akceptację automatycznego
przypisania Kart, wystarczy, że potwierdzisz dane wskazane na
wniosku i będziesz mógł wysłać utworzony wniosek. Jeśli wybierzesz
samodzielne przypisanie Kart, kreator wniosku skieruje Cię do
kolejnego kroku, w którym będziesz mógł dodać osoby uprawnione do
wyświetlania Kart poszczególnych osób lub usunąć zaproponowane
osoby.

7. W ostatnim kroku kreator pokazuje Ci zebrane dane i prosi o
potwierdzenie ich poprawności. Jeśli dane są poprawne kliknij przycisk
"utwórz dokument". Zostaniesz przeniesiony do okna, z którego
wyślesz dokument. Możesz także wyeksportować wniosek do pliku
PDF.

8. Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego
do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny. 

 

W jaki sposób można uzyskać dostęp do zakładki
„Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel – w jaki
sposób rodzic oraz małżonek rodzica może
wyświetlać KDR pozostałych członków rodziny w
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swojej aplikacji mObywatel?

Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji
mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z
koniecznością dodania informacji nt. wizualizacji kart dla danego
członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR w
gminie. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy”
następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez
złożenie załącznika ZKDR-04). To we właściwości organu właściwego
(urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej) pozostaje decyzja co do
sposobu realizacji zapotrzebowania rodziców i małżonków rodziców na
wizualizacje kart pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy”
w KDR w aplikacji mObywatel, jeżeli ta zakładka nie jest dostępna.
Jeżeli rodzicowi lub małżonkowi rodzica w KDR w aplikacji mObywatel
nie wyświetla się zakładka „Moi bliscy”, zachęcamy do kontaktu z
organem, który przyznał KDR w celu uzupełnienia niezbędnych danych
w systemie służącym do obsługi wniosków KDR.
  Jak długo ważny jest dokument

W przypadku:

    -  

rodziców – na całe ich życie,   

  
    -  

dzieci – do ukończenia 18 lat,   

  
    -  
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dzieci, które dalej uczą się w  szkole lub studiują – do ukończenia
nauki, maksymalnie do  ukończenia 25 lat,

  
    -  

dzieci niepełnosprawne –na czas obowiązywania orzeczenia  o
niepełnosprawności.   

 
Co zyskasz

Możesz dostać między innymi:

    -  

zniżki na przejazdy kolejowe–  37% na bilety jednorazowe oraz 49% na
bilety miesięczne –ojciec,  matka, macocha i ojczym,   

  
    -  

50% ulgi opłaty za paszport –  ojciec, matka, macocha i ojczym,   

  
    -  

75% ulgi opłaty za paszport –  dzieci,   
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Karta Dużej Rodziny - informacje ogólne

    -  

oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje  państwowe
oraz firmy prywatne. Skorzystaj z wyszukiwarki  partnerów Karty Dużej
Rodziny – znajdziesz tam wszystkie 
instytucje państwowe i firmy prywatne, które oferują zniżki oraz 
informację, jaka jest wysokość zniżek.   

Jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność – sprawdź, czy
możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę,
trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej.
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