
 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny 
i rozporządzenie określające wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz jej 
duplikatu.  

Co oferuje Karta Dużej Rodziny? 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. 

Tańsze bilety na przejazdy komunikacją publiczną, bilety na wydarzenia kulturalne, 
wystawy, muzea, tańsze zakupy w wybranych punktach, a nawet wakacje 
w wybranych ośrodkach w Polsce - na to mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki 
Karcie Dużej Rodziny. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu 
oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.  

Wszystkie miejsca, oferujące zniżki, będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”. Lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl 

Wnioski w sprawie Karty Dużej Rodziny składać można  w Urzędzie Gminy w Cegłowie 
– Ewidencja ludności i dowodów osobistych - pok. nr 3. Informacje na ten temat 
udzielane są pod numerem 25 759 59 37. 

Mogą je składać członkowie rodzin  zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów, mający 
na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia 
(w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez 
ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego, legitymującego się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności), 
niezależnie od sytuacji materialnej. 

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Imienne karty 
z numerem PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. 

Karta wydawana jest dzieciom 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 lub zaświadczeniem o planowanym 

terminie ukończenia nauki w danej placówce. 

Więcej informacji na: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny   
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