
KARTA DUŻEJ RODZINY 

W dniu 1 stycznia 2015 r.  weszła w życie  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny, przyjęta przez Sejm w dniu 5 grudnia br. Dzięki karcie osoby  

z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in.: 

-  zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;  

- zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; 

- darmowe wstępy do parków narodowych. 

 

Karta uprawnia do zniżek nie tylko w instytucjach publicznych, ale też oferowanych przez przedsiębiorców, którzy mają podpisane umowy  

z ministrem pracy lub wojewodami. Ma służyć ułatwieniu rodzinom wielodzietnym dostępu do instytucji kultury, aktywnego wypoczynku oraz 

obniżeniu codziennych kosztów funkcjonowania.  

 

Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana: 

 rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony; 

 dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia; 

 dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest 

ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 

placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia  25 roku życia; 

 dziecku legitymującemu się orzeczeniem umiarkowanym albo znacznym  stopniem niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku 

życia - na okres ważności orzeczenia; 

 dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej - na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

 osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do 30 września następującego po końcu 

roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki w danej placówce lub do końca roku akademickiego, w którym jest 

planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia  

25 roku życia. 

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek  w miejscu zamieszkania członka rodziny  wielodzietnej. Druk wniosku dostępny 

jest do pobrania w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, pok. 13. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni jej 

członek.  

 

 



Składając wniosek o wydanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty,  

w szczególności:  

 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; 

 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 oświadczenie  

o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; 

 w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem 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 : 

 w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 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. 

Karta wydawana jest bezpłatnie i upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie danej gminy.  Duplikat karty 

podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.  

Informacja o miejscach i wysokości zniżek na stronie internetowej:  

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny 

Uwaga: Członek rodziny wielodzietnej winien niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  o wystąpieniu zmian  mających wpływ 

na uprawnienia do korzystania z programu i posługiwania  się Kartą Dużej Rodziny. 

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

