
KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

 

Komu przysługuje karta? 
  

Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu 

przynajmniej troje dzieci, czyli: 

 ojciec i matka, 

 macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców), 

 dzieci.  

Kartę mogą dostać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.  

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest: 

1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. cudzoziemcem mającym 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 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub 

w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny 

w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), 

posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w 

chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci 

spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie 

przysługiwała żadnemu z jej członków. 

Pamiętaj, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni – 

w stosunku do co najmniej trojga dzieci  - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we 

władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnrwga4dq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmjsgq2tg


 Na jaki czas można uzyskać Kartę Dużej Rodziny?  

 rodzice - na całe życie, 

 dzieci - do ukończenia 18 lat, 

 dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują: 

– do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego – gdy dziecko uczy się 

w szkole, 

-  do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie 

z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy 

dziecko uczy się w szkole wyższej. 

 dzieci niepełnosprawne - na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na 

czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, nie 

dłużej niż do ukończenia 18 r.ż. 

 Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny Karta 

jest przyznawana odpowiednio na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego 

prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi 

posiadającemu zezwolenie na pobyt stały przyznaje się Kartę na taki okres, jaki 

przysługiwałby obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej (w szczególności dotyczy do 

rodziców, którzy dostają Kartę bezterminowo). 

 od 1 stycznia 2019 r. karta będzie przysługiwała również rodzicom, którzy 

kiedykolwiek posiadali troje dzieci. Karta dla rodziców będzie wydawana 

dożywotnio.  

 

Ile kosztuje wydanie Karty?  

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty 

a składasz wniosek o dodatkową formę należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś 

z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś 

zwolniony z tej opłaty jeśli złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 

2019 r.). 

 Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, 

kosztuje 9,21 zł. 

 

 



Jak korzystać ze zniżek ?  
 

Możesz dostać między innymi: 

 zniżki na przejazdy kolejowe - 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety 

miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym, 

 50% ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym, 

 75% ulgi opłaty za paszport - dzieci, 

 bezpłatny wstęp do parków narodowych. 

Jeśli jesteś niepełnosprawny lub Twoje dzieci są niepełnosprawne - sprawdź, czy instytucja 

lub firma, która oferuje zniżki, przyznaje większe zniżki dzieciom lub osobom 

niepełnosprawnym. Pamiętaj, żeby dostać taką zniżkę, należy pokazać legitymację osoby 

niepełnosprawnej. 

Część przewoźników kolejowych oferuje ulgi handlowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny: 

 „Koleje Wielkopolskie”  oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość 

nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Uprawnienie to nie 

łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera. 

Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart nie trzeba być całą 

rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: 

„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". 

 

Jak ubiegać się o Kartę elektroniczną?  

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź elektronicznie 

za pośrednictwem portalu Emp@tia. We wniosku należy zaznaczyć czy ubiega się o kartę tradycyjną 

czy elektroniczną czy o obie. Jeśli członek rodziny posiada już ważną Kartę i chce otrzymać tę kartę w 

drugiej formie (np. ma już kartę tradycyjną i chce otrzymać elektroniczną) należy zaznaczyć jako 

rodzaj wniosku – wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny i zaznaczyć wybraną 

formę karty. Ponadto, w przypadku ubiegania się o Kartę elektroniczną konieczne jest wypełnienie 

załącznika ZKDR-04– Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na 

swoich urządzeniach mobilnych, w którym podaje się dane niezbędne do przyznania karty w tej 

formie (adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego) oraz wskazuje się osoby, które 

będą mogły wizualizować kartę tego członka rodziny – właściciela tej karty, rodzica lub małżonka 

rodzica. 

Aby na urządzeniu rodziców były wyświetlane karty dzieci należy podać ich dane (imię, nazwisko, 

data urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób 

nieposiadających numeru PESEL). W załączniku ZKDR-04 (Informacja o osobach, które będą mogły 

wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych) rodzic lub małżonek rodzica może 

na swoim urządzeniu mobilnym wyświetlać następujące Karty: 

1.     swoją 

2.     drugiego rodzica lub małżonka 

3.     dzieci. 



Dzieci na swoim urządzeniu mobilnym mogą wyświetlać jedynie swoje Karty. 

 
      informacjami. 


