
Wykaz dokumentów, jakie należy przedstawić składając wniosek o przyznanie  
Karty Dużej Rodziny 

 
Oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty*: 
 
Członkowie 
rodziny 

Wymagane dokumenty 

Wnioskodawca Dokument tożsamości – obligatoryjnie 

 
Rodzic/rodzice 
 

Dokument potwierdzający tożsamość, oświadczenie o posiadaniu władzy 
rodzicielskiej opatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia” 
Małżonek 
rodzica 

Dokument potwierdzający tożsamość, akt małżeństwa 

w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia 
–  akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość 

w przypadku dziecka w wieku powyżej 18 roku życia -  
dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym 

terminie ukończenia nauki w danej placówce opatrzone klauzulą „Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia  

– dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie 
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 

w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka 

– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka 

 
Dziecko 

w przypadku osób, 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, opatrzone klauzulą „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

Osoby, o których mowa  
w art. 5 pkt 2 ustawy  

o Karcie Dużej Rodziny  
(tj. cudzoziemcy) 

składając wniosek  poza dokumentami wskazanymi powyżej, okazuje się 
dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium RP. 

 
 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedstawić składając wniosek o przyznanie  
DUPLIKATU Karty Dużej Rodziny 

 
Dokument potwierdzający tożsamość oraz w przypadku dziecka w wieku do ukończenia 18. roku 
życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość oraz potwierdzenie wniesienia 
opłaty o wydanie duplikatu karty w wysokości 9,21 zł. 

 

* dokumenty tożsamości i akty urodzenia – fakultatywnie, akt małżeństwa nie jest wymagany jeśli 
został sporządzony w USC Gliwice. 

 


