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OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Jak założyć KDR ?

Komu przysługuje KDR?

Osoby uprawnione do posiadania KDR

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.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

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

osobą  posiadającą  obywatelstwo  polskie,  mającą  miejsce  zamieszkania  na  terytorium1.
Rzeczypospolitej Polskiej;
cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie2.
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),  lubw 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  państwa3.
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.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej  miejscu Twojego
zamieszkania. Mieszkańcy gminy Siewierz mogą to zrobić w Ośrodku Pomocy Społecznej w Siewierzu przy



ul. Żwirki i Wigury 16.
Wniosek  można  również  złożyć  elektronicznie,  za  pośrednictwem  Platformy  Informacyjno-Usługowej
Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny
mieszka  w innej  gminie,  wniosek  złóż  dodatkowo w jego  gminie,  wymieniając  wszystkich  członków
rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Karty  Dużej  Rodziny  w  formie  tradycyjnej  dostarczane  będą  do  gminy  w  terminie  30  dni  od  daty
wpłynięcia  do  podmiotu,  który  drukuje  Karty  Dużej  Rodziny,  zestawu  danych  niezbędnych  do
personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy
będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza
niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.

W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR  zostaną przekazane za
pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres emial i  numer telefonu
polskiego operatora  w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku  w SI KDR i przekazania
zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.  

Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR
oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do
aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu.

W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku
operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma
tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o
przyznanie Karty Dużej Rodziny

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek
o dodatkową formę, wtedy  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 w przypadku gdy
złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

Na jaki czas można uzyskać KDR?

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, w którym planowane jest ukończenie
nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – gdy
dziecko uczy się w szkole,
– do dnia 30 września roku, 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).

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Pobierz wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wypełnij go, a następnie zanieś do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siewierzu przy ul. Żwirki i Wigury 16 lub złóż elektronicznie. Stronę 3 i 4 należy powielić i
wypełnić dla każdego członka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku. Oświadczenie dotyczące
władzy rodzicielskiej wypełnia każdy wnioskodawca niezależnie czy jest to wniosek dla nowej rodziny z 3
dzieci lub więcej , czy rodzic, który miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na
wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Aby  móc  składać  wnioski  elektronicznie  konieczne  jest  posiadanie  podpisu  elektronicznego  lub
bezpłatnego  profilu  zaufanego.

Bezpłatny profil zaufany można założyć on-line za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej
banku PKO BP, Inteligo, ING Banku Śląskiego, Millennium, Pekao S.A., Envelo, mBANK. Należy wejść na
stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl i   wybrać moduł eWnioski. Tam znajduje się instrukcja jak złożyć
wniosek np. wniosku o świadczenie wychowawcze, przy czym procedura zakładania konta na platformie
emp@tia jest taka sama dla wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Jak założyć zaufany profil on-line?

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz potwierdzać swoją tożsamość w internecie
(służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz
sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z
domu. Są 2 sposoby — za pomocą internetowego konta bankowego lub certyfikatu kwalifikowanego (jeżeli
go masz).

Założenie profilu poprzez bankowość elektroniczną:

Konto  bankowe  wykorzystuje  się  do  szybkiego  i  bezpiecznego  zakładania  i  potwierdzania  profilu
zaufanego. Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania
konta). Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.
Profil zaufany potrzebuje do identyfikacji tylko podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko czy
numer PESEL. Za pomocą konta bankowego złożysz profil zaufany od ręki, bez wychodzenia z domu.

Jak założyć profil zaufany

Sprawdź, czy twój bank ma możliwość założenia profilu zaufanego, na przykład wejdź na stronę1.
banku lub zadzwoń na infolinię.
Zaloguj się na swoje konto bankowe.2.
Wyszukaj formularz o założenie profilu zaufanego.3.
Wypełnij go.4.
Wyślij formularz. W ten sposób założysz profil zaufany.5.
Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj  opcję6.
logowania Przez bankowość elektroniczną. Zaloguj się na swój profil zaufany.



Jeżeli nie możesz lub nie chcesz zakładać profilu zaufanego za pomocą konta w banku — możesz założyć
go  w  punkcie  potwierdzającym.  Szczegóły  znajdziesz  w  opcji  załatwienia  sprawy  w  punkcie
potwierdzającym.

Założenie profilu za pomocą certyfikatu kwalifikowalnego:

Jeżeli  masz  certyfikat  kwalifikowany,  możesz  użyć  go  do  założenia  profilu  zaufanego.  Twoje  dane
z certyfikatu kwalifikowanego są wiarygodne (zostały uwierzytelnione), dlatego nie musisz już potwierdzać
ich w urzędzie. Dzięki temu profil zaufany założysz od ręki, bez wychodzenia z domu.

Jeżeli  nie masz certyfikatu kwalifikowanego, załóż profil  zaufany w inny sposób — przez internet za
pomocą konta bankowego lub w punkcie potwierdzającym.

Jak założyć profil zaufany

Wejdź na stronę profilu zaufanego.1.
Kliknij Zarejestruj się.2.
Kliknij w odnośnik Chcę logować się certyfikatem kwalifikowanym.3.
Wypełnij formularz.4.
Kliknij Zarejestruj się.5.
Wyświetli się komunikat z prośbą o wpisanie kodu autoryzacyjnego. Wpisz kod.6.
Wyświetli się kolejny komunikat z prośbą o wykonanie trzech kroków. Jeśli je wykonasz — kliknij7.
Potwierdź wykonanie kroków. W ten sposób założysz profil zaufany.

Za każdym razem, gdy chcesz zalogować się na swoje konto profilu zaufanego, wybieraj opcję logowania
Za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Zaloguj się na swój profil zaufany.

Jak długo jest ważny profil zaufany
3 lata. Potem możesz przedłużać jego ważność o kolejne 3 lata.

Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
Profil zaufany założysz od razu.

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć: • ojciec
i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we
władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga
dzieci;

dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym
terminie ukończenia nauki w danej placówce;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub
odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
dzieci  z  rodzin  zastępczych albo  rodzinnego domu dziecka  –  postanowienie  o  umieszczeniu  w
rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym
domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym
domu dziecka.  



Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez
umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia”.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się
także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;1.
w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;2.
w  przypadku  dzieci  w  wieku  do  ukończenia  18.  roku  życia  –  akt  urodzenia  lub  dokument3.
potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;4.
w  przypadku  dzieci  legitymujących  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu5.
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli polskich przy składaniu wniosku o przyznanie
KDR, są zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP, chyba że
wójt / burmistrz / prezydent miasta może bez opłat samodzielnie potwierdzić to prawo.

Osoby  niepełnosprawne  mogą  zostać  poproszone  o  przedstawienie  orzeczenia  o  znacznym  lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ubiegając się o Kartę Dużej Rodziny, warto wnioskować od
razu o obie formy tej Karty – tradycyjną (plastikową) oraz elektroniczną. Kartę elektroniczną wyświetla się
na  urządzeniach  mobilnych  (smartfony,  tablety)  w  aplikacji  mKDR,  która  posiada  funkcjonalności
ułatwiające  korzystanie  z  uprawnień,  m.in.  mapę z  geolokalizacją,  umożliwiającą  szybkie  znalezienie
najbliższych punktów, w których honorowana jest Karta, a także powiadomienia o nowych Partnerach
Karty i ich ofertach.
 
 
Gdzie korzystać ze zniżki?

Poniżej znajduje się link do mapy z partnerami KDR oraz opisem zniżek

Wyszukiwanie partnerów KDR

Jak wygląda KDR?

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr


W RAZIE JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI WSZELKIE INFORMACJE NA TEMAT KARTY DUŻEJ
RODZINY MOŻNA UZYSKAĆ POD NR TELEFONU:

326499493

LUB OSOBIŚCIE W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 16 W
SEKRETARIACIE

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu
dziecka | PDF | 77.55 KB | 2019-03-12 11:45:07 |

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej | PDF | 79.57 KB | 2019-03-12 11:45:38 |

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych | PDF | 83.39 KB | 2019-03-12 11:45:49 |

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny | PDF | 534.20 KB | 2019-03-12 11:46:03 |

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny | PDF | 93.97 KB | 2019-03-12 11:48:26 |

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej | PDF | 78.16 KB | 2019-03-12 14:13:24 |

Instrukcja użytkownika mKDR | PDF | 3.10 MB | 2019-03-18 09:22:15 |

Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
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