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Przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie 

duplikatu Karty Dużej Rodziny 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1348 ), 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej    

z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważniania 

Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego 

zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku           

o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 99). 

Wymagane 
dokumenty: 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (KDR) lub wydanie 
duplikatu Karty Dużej Rodziny. 
Dokumenty do wniosku: 
1. w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na 

utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że 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; 

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; 

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 którym mowa     
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
821) – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  

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 
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tożsamość. 
Cudzoziemcy, poza dokumentami wymaganymi od obywateli 
polskich przy składaniu wniosku o przyznanie KDR, są 
zobowiązani okazać dokument potwierdzający prawo do 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej 
Rodziny, przedstawia się dokument potwierdzający tożsamość 
oraz, w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku życia, 
odpis skrócony aktu urodzenia lub dokument potwierdzający 
tożsamość, gdy wniosek dotyczy cudzoziemca. 

Opłaty: 

Nie pobiera się opłaty za przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Wydanie Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości      
9,21 zł, w przypadku gdy:  

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już 

została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny 
wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo 

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, 

udostępniona już została karta elektroniczna i następnie 
członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty 
tradycyjnej. 

Pobiera się opłatę za wydanie duplikaty Karty Dużej Rodziny – 
9,78 zł. 

Termin załatwienia 
sprawy: 

W terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 

pokój nr 3 (parter) 

tel. 55 261 41 61 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 

pokój nr 3 (parter) 

tel. 55 261 41 61 

Osoba 
odpowiedzialna: 

Agnieszka Budakowska- Inspektor ds. dowodów osobistych  

i ewidencji działalności gospodarczej 

 

Sposób 
załatwienia 

sprawy: 

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej.      

Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej 

Rodziny składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwidzyn, w terminie 

14 dni od daty doręczenia decyzji. 

Dodatkowe 

informacje: 

Wniosek można złożyć również w formie dokumentu 

elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia        

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346,          

z późn. zm.), za pośrednictwem portalu emp@tia 

(https://empatia.mpips.gov.pl). 

 

 

* zatwierdzone karty znajdują się w zasobach Urzędu Gminy Kwidzyn 


