URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU

KARTA USŁUGI

Wydawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny

KU-284/DZiSS

Obowiązuje od:
01.03.2020

Celem rządowego programu dla rodzin wielodzietnych jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych,
zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić
rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

Opis sprawy

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby)
prowadzącą rodzinny dom dziecka,
2) małżonek rodzica,
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1)
w wieku do ukończenia 18 roku życia,
2)
w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku, gdy dziecko uczy się w:
a/ szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
b/ szkole wyższej – do końca roku akademickiego
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki
3)
bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Ponadto od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice i
ich małżonkowie , którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych
dzieci w chwili składania wniosku.

Wypełniony wniosek o przyznanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty.

Wykaz niezbędnych
dokumentów i
formularzy do
wypełnienia

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się 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 ( załącznik nr 3);
2)
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej –
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ( załącznik nr 1 );
3)
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka  oryginał lub
odpis postanowienia 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 ( załącznik nr 2).
W przypadku ubiegania się o kartę elektroniczną należy przedłożyć dodatkowo informację o osobach, które
będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych (załącznik Nr 4).
W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się
dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, tj;
1)
w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2)
w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3)
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający
tożsamość;
4)
w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5)
w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
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Sposób wypełnienia
dokumentów

Wniosek należy wypełnić czytelnie, potwierdzić dane w nim zawarte podpisem.

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wymagane opłaty,
forma i miejsce ich
wnoszenia

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,78 zł. ( od dnia 1 marca 2020 r.)

Terminy składania
dokumentów

Dokumenty prosimy złożyć w odpowiednim, dogodnym dla Państwa terminie.

Domówienie drugiej formy karty dla członków rodziny posiadających już jeden rodzaj karty – 9,21 zł.
Powyższej opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu ( czynna: poniedziałek, środa,
czwartek w godz. 8:00-15:00, wtorek w godz. 8:00-16:00, piątek w godz. 8:00-14:00) lub przelewem na
rachunek bankowy nr 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161.

Miejsce składania
dokumentów

Urząd Miejski w Elblągu
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Kosynierów Gdyńskich 42
Czynny: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30
we wtorki w godz. 7.30-16.30
w piątki w godz. 7.30 – 14.30
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo:
-w pokoju nr 12,
- pod nr tel. 55 239 31 60 lub 55 239 30 23
- e-mail: dziss@umelblag.pl

Sposób i termin
załatwienia

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu 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 o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do
odebrania Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg.

Informacje dodatkowe

Pełna lista zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl
1/ Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.),

Podstawa prawna

2/ Rozporządzenie Ministra 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 ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.99 ).
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