
KARTA USŁUGI 
 

 

1. TYTUŁ : 

 / określenie sprawy /: Przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej 

Rodziny  

 

2. NIEZBĘDNY FORMULARZ: 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, który 

może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do 

złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty 

lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. 

 

3. WYMAGANE DOKUMENTY :  

 wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej 

Rodziny, 

 w przypadku rodzica (rodziców) – dokument potwierdzający tożsamość oraz 

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, 

 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 oraz zaświadczenie/oświadczenie o planowanym terminie ukończenia 

nauki w danej placówce, 

 w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – 

dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo 

znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 

dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu dziecka, 

 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. 

W przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający 

prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, przedstawia się dokument potwierdzający 

tożsamość oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu 

urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość. 



 

4. WYSOKOŚĆ OPŁATY :  

Przyznanie Karty nie podlega opłacie. 

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł. 

 

5. SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY :  

Opłatę wnosi się w Kasie (w siedzibie Urzędu Miejskiego - I piętro) lub przelewem na konto 

Urzędu Miejskiego o nr 52 8931 0003 0002 2233 2039 0002 (konto w Polskim Banku 

Spółdzielczym w Wyszkowie). 

 

6. TERMIN I FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY : 

- Wydanie Karty Dużej Rodziny/Duplikatu Karty Dużej Rodziny,  

- Odmowa przyznania Karty w drodze decyzji administracyjnej. 

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Termin uzależniony jest od przekazania 

do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie spersonalizowanych Kart wyprodukowanych przez 

Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. 

 

7. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:  

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, ul. Aleja Róż 2, 

07-200 Wyszków  

 

8. SPRAWĘ PROWADZI: 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych pok. 8c. 

 

9. INFORMACJI UDZIELA: 

Monika Osowiecka tel.  0-29 743-77-70 

 

10. PODSTAWA PRAWNA: 

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 

sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku 

w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r.,poz. 1954). 

 

11.  GODZINY PRACY URZĘDU :  

poniedziałek – piątek 8-16, wtorek 8-18  

 

12. DODATKOWE INFORMACJE : 

Karta przysługuje rodzinie wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) 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 szkole lub 

szkole wyższej; 

 bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 



Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny 

jest na stornie www.rodzina.gov.pl 

 

Osoba sporządzająca kartę –  Monika Osowiecka 
Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym – Sławomir Cieślak  

 

 

 

http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

