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Barbara.Matysik

część i

KArtA Dużej roDziny.  
KomentArz prAKtyczny

Karta Dużej rodziny jest jednym z elementów polityki pro-
rodzinnej. Stanowi rozwiązanie, które z założenia ma przyczynić 
się do promocji modelu rodziny wielodzietnej. jednak jej główną 
przesłanką jest zwiększenie szans rozwojowych dzieci wychowują-
cych się w rodzinach wielodzietnych przez umożliwienie im dostępu 
do ulg i zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne, 
które podpisały umowy z ministrem pracy lub wójtami.

Lista.partnerów.programu.dostępna.jest.na.stronie.https://rodzina..
gov.pl/duza-rodzina/partnerzykdr..Uprawnienia.do.Karty.Dużej.Rodzi-
ny.posiadają.rodziny,.rodziny.zastępcze,.rodzinne.domy.dziecka.z.co.
najmniej. trójką,.które.po.uzyskaniu.karty.mogą.korzystać.z. systemu.
ulg. i.zniżek..Według.danych.Ministerstwa.Pracy. i.Polityki.Społecznej.
Karty. Dużej. Rodziny. posiada. około. 600. tys.. osób,. zaś. w. programie.
jest.470.partnerów.oferujących.zniżki.w.3. tys..miejsc..Ponadto.osza-
cowano,.że.w.Polsce. jest.ponad.3.mln.osób.uprawnionych.do.ubiega-
nia. się. o. Kartę. Dużej. Rodziny,. a. ponad. 2500. gmin. zajmuje. się. jej..
wydawaniem.

1. czym jest Karta Dużej rodziny?

Karta. jest.dokumentem. identyfikującym.członka. rodziny.wielo-
dzietnej..Karta.poświadcza.prawo.członka.rodziny.wielodzietnej.do.
uprawnień.ustalonych.w.trybie.określonym.w.ustawie.z.dnia.5.grudnia.
2014.r..o.Karcie.Dużej.Rodziny.(Dz..U..poz..1863).–.dalej.u.k.d.r.,.lub.
przyznanych.na.podstawie.przepisów.odrębnych.obowiązujących.do.



10 CZęŚć.I..KaRta.DUżeJ.RODZINy..KOMeNtaRZ.PRaKtyCZNy

dnia.31.grudnia.2014.r..oznaczających.program.wspierania.rodzin.wie-
lodzietnych.realizowany.na.podstawie.uchwały.i.rozporządzenia.Rady.
Ministrów.

2. czy w związku ze zmianą przepisów regulujących 
korzystanie z ulg i zniżek posiadacze Karty z 2014 r. 

zobowiązani są do złożenia wniosku o wydanie nowych 
dokumentów dla wszystkich członków rodziny?

Ustawa.u.k.d.r..wskazuje,.że.dotychczas.wydane.dokumenty.zachowu-
ją.ważność.do.końca.okresu,.na.który.zostały.przyznane,.pod.warunkiem.
że.członkowie.rodziny.wielodzietnej.nadal.spełniają.warunki.do.ich.posia-
dania..Dotychczasowe.ulgi.zachowują.swą.ważność..Przeniesienie.KDR.
z.rozporządzenia.do.u.k.d.r..nie.powoduje.utraty.ważności.już.wydanych.
dokumentów.oraz.umów.zawartych.z.podmiotami.prywatnymi,.które.
zdecydowały.się.dołączyć.do.programu.wspierania.rodzin.wielodzietnych..
Obowiązują.one.do.czasu.ich.wygaśnięcia.lub.rozwiązania.

3. jakie są warunki przyznania Karty Dużej rodziny?

Karta.Dużej.Rodziny.przyznawana.jest.na.wniosek.członka.rodziny,.
która.utrzymuje.przynajmniej.troje.dzieci..Przysługuje.również.rodzinom.
zastępczym.oraz.rodzinnym.domom.dziecka..Kartę.przyznaje.się.każde-
mu.członkowi.rodziny..Sytuacja.dochodowa.rodziny.nie.jest.kryterium.
rozpatrywanym.przy.przyznawaniu.karty..Oznacza.to,.że.karta.przysługuje.
niezależnie.od.wysokości.dochodów.w.rodzinie,.o.ile.wychowuje.się.w.niej.
nie.mniej.niż.troje.dzieci.

Ważne!
–.Karta.Dużej.Rodziny.przysługuje.osobom.tworzącym.związki.nieformalne,.o.ile.jed-

na.z.tych.osób.jest.rodzicem.co.najmniej.trojga.dzieci,.np..w.związku.nieformalnym.
partnerzy.mają.wspólnie.troje.dzieci,.to.każde.z.nich.jest.rodzicem.trojga.dzieci.i.każ-
demu.z.nich.przysługuje.KDR..Uprawnienia.przysługują.temu.partnerowi,.który.jest.
rodzicem.trojga.dzieci.(mogą.być.to.dzieci.z.różnych.związków).

–.Karta.Dużej.Rodziny.przysługuje.małżonkowi.rodzica,.nawet.gdy.nie.ma.on.żadnego.
własnego.dziecka.lub.nie.mają.wspólnych.dzieci.z.rodzicem.lub.tylko.jedno.lub.dwoje.
dzieci.



11.5..KOMU.PRZySłUGUJe.PRaWO.DO.POSIaDaNIa.KaRty?

Kluczowym.warunkiem.jest.posiadanie.w.małżeństwie.trojga.dzieci.na.utrzymaniu.
niezależnie.od.tego,.z.jakiego.związku.pochodzą.(formalnego.lub.nieformalnego;.
obecnego.czy.poprzedniego).
–.W.świetle.powyższego.Karta.Dużej.Rodziny.przysługuje.osobom.wolnym.i.rozwie-

dzionym,.które.są.rodzicami.co.najmniej.trojga.dzieci..Nie.rozpatruje.się.okoliczności.
wspólnego.zamieszkiwania.razem.z.dziećmi.

4. co oznacza obowiązek utrzymywania dzieci?

Regulacje.dotyczące.obowiązku.utrzymywania.dzieci.przez.rodziców.
zawarte.są.kodeksie.rodzinnym.i.opiekuńczym..Stosownie.do.art..133.
§.1.k.r.o..obowiązkiem.rodziców.jest.dostarczanie.środków.utrzymania,.
a.w.miarę.potrzeby.także.środków.wychowania.(obowiązek.alimentacyj-
ny).względem.dziecka,.które.nie.jest.jeszcze.w.stanie.utrzymać.się.samo-
dzielnie,.chyba.że.dochody.z.majątku.dziecka.wystarczają.na.pokrycie.
kosztów.jego.utrzymania.i.wychowania.

Ważne!
–.Dzieci.w.wieku.do.18..roku.życia.oraz.przed.ukończeniem.25..roku.życia.w.trakcie.

nauki.w.szkole.ponadgimnazjalnej.lub.szkole.wyższej.zazwyczaj.nie.są.w.stanie.utrzy-
mywać.się.samodzielnie,.co.oznacza,.że.pozostają.na.utrzymaniu.rodziców.i.co.nie.jest.
w.sprzeczności.z.przepisami.k.r.o.

–.Do.Karty.Dużej.Rodziny.są.uprawnieni.studenci.bez.względu.na.rodzaj.studiów.(li-
cencjackie,.magisterskie,. jednolite,.doktoranckie,.dzienne,.wieczorowe,.zaoczne),.
pozostający.na.utrzymaniu.rodziców.

5. Komu przysługuje prawo do posiadania Karty?

Prawo.do.posiadania.Karty.przysługuje.członkowi.rodziny.wielodziet-
nej,.który.jest:

1).osobą.posiadającą.obywatelstwo.polskie,.mającą.miejsce.zamieszka-
nia.na.terytorium.Rzeczypospolitej.Polskiej;

2).cudzoziemcem.mającym.miejsce.zamieszkania.na.terytorium.Rze-
czypospolitej.Polskiej.na.podstawie.zezwolenia.na.pobyt.stały,.ze-
zwolenia.na.pobyt.rezydenta.długoterminowego.Unii.europejskiej,.
zezwolenia.na.pobyt.czasowy.udzielony.w.związku.z.okolicznością,.
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