
KARTA DUŻEJ RODZINY 

Opis
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 czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz
małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

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

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. ustawowe zniżki na przejazdy
kolejowe - rodzice lub małżonkowie rodziców 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na miesięczne;
zniżki w opłatach paszportowych – 75% w przypadku dzieci, 50% dla rodziców i małżonków
rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny".

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 oraz Emp@tii.

Pracownik odpowiedzialny

Starszy inspektor

Ewa Wrocławska

pokój nr 10 (parter)

telefon: 34 37 35 105

e-mail: ewroclawska@gopsklobuck.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/opis-ustawowych-znizek
https://empatia.mpips.gov.pl/kdr
mailto:ewroclawska@gopsklobuck.pl


Zobacz również

Informacje na temat programu Gmina Kłobuck dla Rodziny

Pliki do pobrania

Wzór Karty Dużej Rodziny (PLIK PNG, 116.79 KB)

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu (PLIK PDF, 99.53 KB)

Dodatkowe obligatoryjne oświadczenia do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny lub jej duplikatu
(PLIK PDF, 48.35 KB)

Klauzula informacyjna (PLIK PDF, 115.21 KB)

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej (druk ZKDR-
01) (PLIK PDF, 79.57 KB)

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu
rodzinnym (druk ZKDR-02) (PLIK PDF, 77.55 KB)

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (druk ZKDR-03) (PLIK PDF, 78.16 KB)

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach
mobilnych (druk ZKDR-04) (PLIK PDF, 88.98 KB)
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