KARTA USŁUG
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzański
ul. Pocztowa 7
66-010 Nowogród Bobrzański
tel.: (68) 327 68 43, tel. kom. 574 938 292
e-mail: mgopsnb@nowogrodbobrz.pl
Otrzymanie Karty Dużej Rodziny
Miejsce załatwienia
sprawy

Złożenie wniosku odbywa się w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego, ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański.

Wymagane dokumenty

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy
Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
wypełniony wniosek o wydanie karty dużej rodziny wg. obowiązującego wzoru
dostępnego w:
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim,
lub
na
stronie
internetowej
tut.
Organu
www.mgopsnb.pl.
Składając wniosek o przyznanie Karty, wnioskujący przedstawia w szczególności:
1) w przypadku rodzica –oświadczenie, że rodzic nie jest 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
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 których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –oświadczenie o
pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań.

Termin załatwienia
sprawy

Urząd rozpatruje wniosek i zamawia wydruk Karty Dużej Rodziny w ciągu 30 dni,
załatwienie sprawy szczególnie skomplikowanej, wymagającej postępowania
wyjaśniającego następuje najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy.
Wydruk oraz przesłanie KDR przez podmiot drukujący Karty następuje w ciągu 30
dni od zamówienia. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie
mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana maksymalnie w ciągu 60 dni.

Sposób załatwienia
sprawy

Przyznanie Karty Dużej Rodziny nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa przyznania Karty Dużej Rodziny kończy się wydaniem decyzji
administracyjnej.
Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w
imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do
złożenia wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania
Karty lub duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we
wniosku.

Opłaty

Wydanie karty nie podlega opłacie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.
Wydanie drugiej formy karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wydania karty służy prawo wniesienia odwołania do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem
Kierownika M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Koszty odwołania: brak.

Dodatkowe informacje

Komu przysługuje karta dużej rodziny:
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na
utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: a)
szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, b) szkole
wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki
zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.]
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych
lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje
rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie
zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2016 r. poz. 575).
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:
tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Uwagi

Podstawa prawna

Druki oświadczeń dostępne są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Nowogrodzie Bobrzańskim lub na stronie internetowej tut. Organu www.mgopsnb.pl.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 z
późń.zm.);
Rozporządzenie Ministra 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 785 z 1832).

