24 grudnia 2020

Karta dużej rodziny

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub
szkole wyższej,
bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co
najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje
rodzicowi, którego 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, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub
prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu
im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który
jest:
osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z
członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jaką datę ważności Karty należy ustalić w przypadku cudzoziemca?
Departament Polityki Rodzinnej, analizując ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, rekomenduje:
w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium
RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udzielonego na czas
nieoznaczony zgodnie z art. 195 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, traktowanie go, odpowiednio, jak rodzica, małżonka
rodzica lub dziecko;
w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium
RP na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
udzielonego na czas nieoznaczony zgodnie z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, traktowanie go, odpowiednio, jak
rodzica, małżonka rodzica lub dziecko;
w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium
RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, traktowanie go jak
cudzoziemca i przyznawanie mu Karty odpowiednio na okres, o którym
mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie dłużej jednak niż
na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do
zamieszkania na terytorium RP.
Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia.
Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w
przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższe do dnia 30 września
następującego po końcu roku szkolnego/akademickiego, w którym jest

planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce.
Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom posiadającym orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności Karta wydawana
jest 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.
W przypadku dziecka przed ukończeniem 18. roku życia uczącego się w szkole
i przedstawiającego oświadczenie o kontynuowaniu nauki w danej szkole po
ukończeniu 18. roku życia, wprowadzając wniosek o przyznanie Karty Dużej
Rodziny do systemu SI KDR należy w zakładce uprawnienia wybrać opcję:
dziecko przed ukończeniem 18. roku życia kontynuujące naukę w szkole lub
szkole wyższej. Pozwoli to na wydanie dziecku Karty Dużej Rodziny z datą
ważności do dnia, w którym jest planowane ukończenie nauki w szkole.
Na podstawie jakich dokumentów określana jest data ważności Karty
dziecka powyżej 18. roku życia uczącego się w szkole lub w szkole
wyższej?
Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 3 ustawy o Karcie Dużej Rodziny, data ważności
Karty dziecka powyżej 18. roku życia uczącego się w szkole lub w szkole
wyższej jest określana na podstawie oświadczenia o planowanym terminie
ukończenia nauki w danej placówce.
Załączniki:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik PDF)
Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej ZKDR-03 (plik PDF)
Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
ZKDR-02 (plik PDF)
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole ZKDR-01
(plik PDF)
Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej
ZKDR – 04 (plik PDF)
Link zewnętrzny:
Link do strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na której
zamieszczone są istotne dokumenty

