OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Wpisany przez Anita Pośpiech
wtorek, 24 lutego 2015 11:43 - Poprawiony wtorek, 24 lutego 2015 11:55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie realizuje zadanie w postaci
wydawania Karty Dużej Rodziny, wynikające z Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o
Karcie Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.
Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25
lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na okres ważności orzeczenia o
niepełnosprawności.
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Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie
się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co
najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) 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
zgodnie z oświadczeniem,
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

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, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 135, ze zm.).

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Poniżej link do strony informującej o przysługujących uprawnieniach:

https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_p
artnerow_kdr.pdf
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Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy
dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - 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;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument
potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość
oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) 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;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) 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 2011r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Seceminie, ul. Ogrodowa 1.
Więcej informacji pod nr tel. (34) 3556-075.
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