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Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny
a) przypadku rodzica:
• oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we
władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do
co najmniej trojga dzieci,
• 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,
b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w
szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej
placówce,
c) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
– oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka,
d) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka, 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,
e) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie
Karty, poza wskazanymi wyżej 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 oraz akt

•

małżeństwa;

•

w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub
dokument potwierdzający tożsamość;

•

w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość;

•

w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –
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dokument potwierdzający tożsamość.
f) W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli
zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składając
wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej, okazuje się
dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Oświadczenia zawarte we wniosku oraz wspomniane wyżej oświadczenia składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Formularze/wnioski
•

wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej
Rodziny

•

załącznik do wniosku: RODO

•

załącznik - oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

•

załącznik – informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na
swoich urządzeniach mobilnych

•

załącznik – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej oraz o
planowanym terminie ukończenia nauki

•

załącznik – oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub
dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatom.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz
z kompletem wymaganych dokumentów, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie
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później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
Adres:
Zabierzów, ul. Cmentarna 2

nr telefonu: 12 285-19-16

Miejsce składania wniosku :
GOPS w Zabierzowie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych
Godziny urzędowania (dni robocze):
Poniedziałek:

9:00 – 17:00

Wtorek – Piątek:

8:00 – 16:00

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428).
Uwagi:
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny, w której:
1. rodzic (rodzic) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18. roku życia;
- w wieku do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego –w którym jest planowane ukończenie
nauki;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
2. Prawo do posiadania 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.
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3. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub
osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną
pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w
rodzinnym domu dziecka.
4. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o
przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania
uprawniające do posiadania karty.
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku –w którym jest planowane ukończenie nauki
zgodnie z oświadczeniem.
Karta Dużej Rodziny nie przysługuje, jeżeli:
1. sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy
rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w
stosunku do co najmniej trojga dzieci.
2. rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd
orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Wyszczególnienie

Imię i nazwisko

Data aktualizacji:

Opracowała

Ewa Piotrowicz-Zyguła

09.01.2019 r.

Podpis
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Zaopiniowała

Monika Florczak-Wątor

12.02.2019 r.

Zaakceptował

Stanisław Myjak

12.02.2019 r.

