Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się w szczególności:
•

w przypadku rodzica - oświadczenie, 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 pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo 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 dokumentami wymienionymi powyżej, 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 - dokument
potwierdzający tożsamość;

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
przed dniem 1 stycznia 2018 r. (forma tradycyjna - plastikowa), nie ponosi opłaty
za zamówienie dodatkowej elektronicznej formy karty (aplikacja na telefon), jeżeli złoży
wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r. Dla wniosków
złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienia
dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty
(taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została
skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie oraz potwierdzenie dokonania wpłaty
za

wydanie

duplikatu.

Opłata

za

wydanie

duplikatu

karty

wynosi

9,40

zł.

