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PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU KARTY
DUŻEJ RODZINY
I.
•

Dokumenty, które należy złożyć:
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

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; załącznik ZKDR-03;
• dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o
planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; załącznik ZKDR-01;
• 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; załącznik ZKDR-02;
• w przypadku wnioskowania o obie formy karty lub kartę elektroniczną, chcąc dokonać
innego niż we wniosku wyboru osób mogących wyświetlać kartę na urządzeniach
mobilnych – informację o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na
swoich urządzeniach mobilnych; załącznik ZKDR-04 – dla każdego członka rodziny.
II.

Dokumenty do wglądu:

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

stopniu 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 burmistrz może bez opłat samodzielnie potwierdzić
to prawo.
Osoby niepełnosprawne mogą zostać poproszone o przedstawienie orzeczenia o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
III.
Miejsce pobrania druków:
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim,
• Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2
• Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pokój 312
bip.ozarow-mazowiecki.pl www.ozarow-mazowiecki.pl
rodzina.gov.pl
IV.

V.

•
•
•

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, III piętro, pokój 312
Tel. 22 731 32 57
godz. pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - 800-1600; środa - 1000-1800
email: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl
Forma i miejsce składania dokumentów:
osobiście: Biuro Podawcze, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2,
na adres: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów
Mazowiecki;
https://empatia.mpips.gov.pl/

VI.
Wymagane opłaty:
• Wydanie karty jest bezpłatne. Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny jest dostępna w
dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach
mobilnych). Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty
Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy
elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie
przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą
miały ten sam numer).
• Przyznanie drugiej formy Karty Dużej Rodziny podlega opłacie 9,21 zł, w przypadku gdy
członkowi rodziny wielodzietnej na jego wniosek wydana już została wyłącznie karta
tradycyjna, a następnie wnioskuje o wydanie karty elektronicznej lub gdy członek
rodziny wielodzietnej posiada już kartę elektroniczną i wnioskuje o kartę tradycyjną.
Gmina nie pobiera opłaty przy składaniu wniosku o elektroniczną Kartę jeśli wniosek o
Kartę tradycyjną został złożony do 31.12.2017 r. a o Kartę elektroniczną do 31.12.2019 r.
• Opłata za wydanie duplikatu karty – 9,56 zł.
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 60 dni.
VIII. Sposób i forma załatwienia sprawy:
Przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu KDR.
VII.

IX.

X.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego
w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje:
https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

XI.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832
ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny,
wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we
wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, 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.
• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w
sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości
kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

XII. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE
L 119 z dnia 04.05.2016r.) Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie
Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki,
ul. Kolejowa 2, e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail iod@ozarow-mazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy
Ożarów Mazowiecki, na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), zgodnie z art.6 ust.1 lit. c i e oraz art. 9 ust.2
lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na
przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych
podmiotów.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony
Danych.
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