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PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/ WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
(PROGRAM RZĄDOWY)
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Polityki Społecznej
II. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz. 785, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu
unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1454).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony wniosek zgodnie z wzorem. Do wniosku należy dołączyć Zgodę na wykorzystywanie numeru telefonu
komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny. Wzór wniosku można również pobrać ze strony:
www.siedlce.pl
2. Załączniki: oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty,
w szczególności:
1) w przypadku rodzica - 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 dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia
nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie
o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) 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 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.
IV. OPŁATY:
1. Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie.
2. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.
UWAGA: Wpłaty z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny należy dokonać w kasie Urzędu Miasta
Siedlce - Biuro Obsługi Interesanta: w poniedziałek w godz. 7.45 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.45 – 15.45,
lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A. o/Siedlce 28 1050 1894 1000 0022 1545
6456. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta Punkt Informacyjny, pracuje: poniedziałek w godz.: 7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.: 7.45 – 15.45.
Wniosek o przyznanie Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
Wniosek i wymagane załączniki mogą być składne drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu
teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Wniosek składany w postaci
elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Karty Dużej Rodziny wydawane są w sposób ciągły.
2. Karty wydawane są w Wydziale Polityki Społecznej.
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PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/ WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
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VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Termin odbioru Kart - 30 dni od daty złożenia wniosku.
UWAGA:
Termin wydania Kart Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację
zapewnia minister właściwy do spraw rodziny. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta Siedlce
celem ich wydania osobom uprawnionym.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa wydania karty, a także stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z Programu następuje w drodze decyzji
administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 38, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
UWAGI:
Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18 roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia
30 września, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie oświadczeniem, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku
powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub
rodzinnym domu dziecka;
6) 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 dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej
placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
W przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny
wielodzietnej Prezydent Miasta Siedlce wydaje duplikat Karty.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
Posiadacz Karty ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Siedlce o wystąpieniu zmian mających
wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
ZAŁĄCZNIKI:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Informacje dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz katalog ulg i zniżek dostępnych
z Kartą Dużej Rodziny znajdują się pod adresem www.rodzina.gov.pl. Informacje te można również znaleźć na stronie
internetowej Miasta Siedlce www.siedlce.pl w zakładce „3+ Siedlecka Duża Rodzina” oraz „Senior 65+”.
Karta Dużej Rodziny, zawierająca liczbowy identyfikator miasta Siedlce (1464011), stanowi potwierdzenie udziału
w Programie "3+ Siedlecka Duża Rodzina".

