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Karta Dużej Rodziny
Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Pokój nr 7, tel. 0 25 757 91 64, e-mail: gopsjakubow@list.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek
730 – 1700
wtorek – piątek
730 – 1530
czwartek
dzień wewnętrzny
Osoba do kontaktu:
Kwiatkowska Katarzyna-kierownik GOPS
Żelazowska Agata-inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Woźniak Aleksandra-specjalista pracy socjalnej
Sposób załatwienia sprawy:
 udzielenie informacji o zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny
 wydanie stosownych druków wniosków i oświadczeń,
 przyjmowanie wypełnionych wniosków,
 przyznawanie i wydawanie kart
 wydawanie decyzji o odmowie przyznania karty
Wymagane dokumenty:

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy
dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek
rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany
do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.
Przy składaniu wniosku należy przedstawić oryginały dokumentów lub odpisy
dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty Dużej Rodziny,
w szczególności:
1) 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;
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 oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający
tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający
tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich
odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty
Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).
Przedstawienie wyżej wymienionych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy
wójt może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych niezbędnych do ustalenia prawa do
posiadania Karty, dane te mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie
danych, którymi rozporządza.
Formularz do pobrania:
W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jakubowie pok. nr 7
Opłaty:
Nie podlega, z wyjątkiem wydania duplikatu karty, który podlega opłacie w wysokości
9,21 zł.
Czas załatwienia sprawy:
Wnioski są wprowadzane do systemu na bieżąco, czas produkcji kart jest uzależniony od
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie wydania Karty - w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem
organu wydającego decyzję.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785),
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronach internetowych www.rodzina.gov.pl
oraz www.mpips.gov.pl
Sporządził:
Sprawdził: Kierownik GOPS Zatwierdził: Wójt Gminy
Aleksandra Woźniak
Katarzyna Kwiatkowska
Hanna Wocial

