
Karta Dużej Rodziny 

  

Komu przysługuje? 

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać: 

• rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na 

utrzymaniu łącznie troje dzieci. 

Rodzicem jest także rodzic zastępczy  

lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, 

• dzieci do 18 roku życia, 

• dzieci do 25 roku życia jeżeli się uczą, 

• osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych 

 

Karta przysługuje dzieciom, gdy w chwili składania wniosku  

w rodzinie jest troje dzieci spełniających powyższe warunki. 

Rodzice mają wydaną Kartę Dużej Rodziny bezterminowo. 

 

Co zrobić, żeby dostać Kartę Dużej Rodziny?  

Złóż wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny. 

Wniosek można złożyć w formie papierowej albo elektronicznej. 

 

Forma papierowa wniosku. 

Forma papierowa wniosku to wypełniony i podpisany formularz.  

Formularze można dostać w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 na 

parterze przy wejściu oraz na 7 piętrze. 



Formularz możesz wydrukować za strony internetowej Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu. 

Wniosek papierowy przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu 

albo wyślij pocztą. 

Adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19, 45-357 

Opole, 7 piętro. 

Jeżeli nie masz problemów z wypełnieniem wniosku wyślij go pocztą 

albo wrzuć do skrzynki korespondencyjnej.  

Skrzynka korespondencyjna znajduje się  na parterze budynku przy ulicy 

Ozimskiej 19 i opisana jest nazwą Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu. 

Masz kłopoty z wypełnieniem formularza to zadzwoń albo przyjdź do 

Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu  

(7 piętro ulica Ozimska 19, Opole). 

  

Elektroniczna forma wniosku.  

Wniosek elektroniczny znajdziesz na stronie portalu Emp@tia.  

Drogą elektroniczną możesz złożyć wniosek, jeżeli masz podpis 

elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty 

 

Dodatkowe dokumenty.  

Do wniosku trzeba dostarczyć dodatkowe dokumenty. 

Jeżeli posiadasz PESEL dołącz: 

• rodzice - oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 

rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej  

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do 

trojga dzieci, 



• dzieci powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie 

ukończenia nauki, 

• dziecko w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –

postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym 

domu dziecka, 

• dzieci powyżej 18 roku życia, które przebywają w rodzinie zastępczej 

albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w 

rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, 

• Osoby niepełnosprawne muszą dołączyć orzeczenie o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

 

Jeżeli nie masz lub dzieci nie mają numeru PESEL dodatkowo dołącz:  

• dokument potwierdzający tożsamość, 

• akt małżeństwa 

 

Jeżeli jesteś cudzoziemcem dodatkowo dołącz: 

• dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polski. 

Urzędnik może poprosić Cię o przyniesienie oryginału dokumentu, żeby 

porównać go ze złożoną kserokopią. 

 

Kiedy nie dostaniesz Karty Dużej Rodziny? 

Karty Dużej Rodziny nie dostaniesz jeżeli: 

• jesteś pozbawiony władzy rodzicielskiej lub masz ograniczoną władzę 

rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba 

że sąd nie pozbawił władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej  w stosunku do co najmniej 

trojga dzieci,  



• jesteś rodzicem zastępczym lub prowadzisz rodzinny dom dziecka i 

sąd orzekł o odebraniu dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie 

pieczy zastępczej. 

 

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny? 

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach:  

• tradycyjnej (Karta plastikowa), 

• elektronicznej (Karta w telefonie). 

Składając wniosek o przyznanie Karty zaznacz we wniosku, 

czy chcesz obie Karty. 

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny 

jest wyświetlana w aplikacji mObywatel.  

Musisz zalogować się do aplikacji mObywatel.  

Musisz mieć numer PESEL i dowód osobisty. 

Dzieci muszą mieć mLegitymację. 

Jeżeli nie masz numeru PESEL, 

możesz korzystać tylko z plastikowej Karty Dużej Rodziny. 

 

Jakie trzeba ponieść opłaty? 

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. 

 

Opłatę w wysokości 10 zł ponosisz tylko jeżeli: 

• zgubiłeś kartę plastikową lub ją skradziono i chcesz uzyskać duplikat   

• posiadasz jedynie elektroniczną formę Karty, a chcesz posiadać 

Kartę plastikową. 

 



Jeżeli chcesz uzyskać duplikat Karty zapłać 10 zł  

na konto Miejskiego Centrum Świadczeń Ozimska 19, 45-057 Opole 

numer konta: 65 1160 2202 0000 0004 8127 8908 

W tytule wpłaty wpisz: swoje imię i nazwisko, swój numer PESEL,  

opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny. 

  

Jeżeli chcesz uzyskać plastikową Kartę zapłać 10 zł  

na konto Miejskiego Centrum Świadczeń Ozimska 19, 45-057 Opole 

numer konta: 65 1160 2202 0000 0004 8127 8908 

W tytule wpłaty wpisz: swoje imię i nazwisko, swój numer PESEL, opłata 

za plastikową Kartę Dużej Rodziny. 

 

Pamiętaj!  

Jeżeli masz Kartę Dużej Rodziny musisz poinformować Miejskie 

Centrum Świadczeń w Opolu o: 

• zmianie Twojego adresu, jeżeli wyprowadzisz się z Opola 

• pozbawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, 

• ograniczeniu władzy rodzicielskiej rodzicowi przez umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej, 

• odebraniu dziecka rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy 

zastępczej, 

• w stosunku do małżonka rodzica – ustanie małżeństwa z rodzicem 

dzieci (zgon rodzica dzieci, rozwód, unieważnienie małżeństwa, 

stwierdzenie nieistnienia małżeństwa)  

 

 



Odmówiono Ci prawa do Karty Dużej Rodziny. Nie zgadzasz się z 

decyzją. 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

W odwołaniu napisz czemu nie zgadzasz się z decyzją. 

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu ulica Ozimska 19, 45-057 Opole.  

 


