Data publikacji: 2015-01-27

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w
instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego
korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom
rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
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.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny składać można w sekretariacie Urzędu Gminy Rytwiany (dla
mieszkańców Gminy Rytwiany). Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej
członek.
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej
Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).
Rodziny mogą się ubiegac o wydanie KDR w fomie tradycyjnej (plastikowej) i formie Elektronicznej
(aplikacja mKDR na telefon).
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek
mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Szczegółowe informacje, akty prawne, wykaz partnerów i wniosek o wydanie Karty dostępne są na
stronie internetowej Ministersta Cyfryzacji oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/karta-duzej-rodziny-jak-zdobyc

www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Gmina Rytwiany - www.rytwiany.com.pl/index.php?id=256

