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Od dzisiaj w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać
wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a
nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.  Już
dzisiaj w programie uczestniczy 46 instytucji i firm z całej Polski, które rodzinom oferują nawet
40% zniżki. 

  

  O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z minimum trójką dzieci  bez względu na
dochód. Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca  zamieszkania. Imienne karty z
numerem PESEL wydawane są każdemu  członkowi rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej
Rodziny jest uzupełnieniem  lokalnych dla dużych rodzin.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także  rodzinom
zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana  jest dożywotnio, dzieciom
do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku  kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas  trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest 
bezpłatnie i bez względu na dochód.

  Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie rodzina.gov.pl  i będzie na bieżąco
aktualizowany. 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów
potwierdzających uprawnienie o przyznania Karty, w szczególności:

    1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
    2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
    3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce;
    4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności  wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym topniu niepełnosprawności;
    5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
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postanowienie o umieszczeniu  rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
    6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie ieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w
dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

 

Bliższe informacje oraz wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy
wiejskiej Świdnica dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Świdnicy, ul. B.
Głowackiego 4 (budynek Urzędu Gminy) w pok. nr. 114 (kasa GOPS).  

 

Do pobrania:

    -  Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny (DOC)
    -  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
(PDF)
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https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wniosek_o_wydanie_karty_duzej_rodziny.doc
doc/d2014000075501.pdf
doc/d2014000075501.pdf

