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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest jednostką budżetową Miasta 
Łańcuta. 
 
Przedmiot działalności: 

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom (zamieszkałym na 
terenie miasta Łańcuta) przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one  w 
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – stosownie do 
tradycji i kultury oraz posiadanych zasobów finansowych.  

Zadaniem pomocy społecznej jest zarówno wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka jak i zapobieganie sytuacjom kryzysowym poprzez 
podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integracji w środowisku.  

Swoje zadania Ośrodek realizuje współdziałając z jednostkami samorządu 
terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, 
innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, instytucjami, pracodawcami oraz 
osobami fizycznymi. 

Zadania, które realizuje Ośrodek dzielą się na zadania własne gminy o charakterze 
obowiązkowym, zadania własne gminy tzw. fakultatywne (realizowane w miarę posiadanych 
środków finansowych) oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji 
gminie. 

Inny podział realizowanych zadań to świadczenia pieniężne (zasiłek stały, zasiłek 
okresowy, zasiłek celowy i specjalny celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu 
sprawowania opieki przyznawane przez sąd)  i świadczenia niepieniężne (praca socjalna, bilet 
kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, 
pomoc rzeczowa w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, 
poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, mieszkania chronione, pobyt i usługi w domu 
pomocy społeczne). 
 

Realizowane przez Ośrodek zadania  wynikają z art. 17 i art. 18  ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, do których należą: 
w zakresie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym: 
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1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych , których celem jest integracja osób 
i rodzin  z grup szczególnego ryzyka; 

2) sporządzenie, zgodnie z art.. 16a, oceny zasobów pomocy społecznej; 
3) udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym; 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych; 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych; 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w 

wyniku zdarzenia losowego; 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia 

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i 
możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

8)  przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego; 
9)  opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 

zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki 
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 

10)  praca socjalna; 
11)  organizowanie  i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu 

zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi; 

12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc  w mieszkaniach chronionych; 
13)  dożywianie dzieci; 
14)  sprawienie pogrzebu,  w tym osobom bezdomnym;  
15)  kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt 

mieszkańca gminy w tym domu; 
16)  pomoc osobom mającym trudności  w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z 

zakładu karnego; 
17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu 
teleinformatycznego; 

18)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych; 
19)  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - określonych w przepisach o 

świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  
w zakresie zadań własnych gminy: 

1) przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków celowych; 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie 

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze; 
3)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 

wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki; 
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z 

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych; 
5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach. 

zleconych gminie w zakresie administracji rządowej:  
1) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 



2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 
z klęską żywiołową i ekologiczną; 

3) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi; 

4) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 
rozwój specjalistycznego wsparcia; 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a 
ustawy o pomocy społecznej; 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, 
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt 
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) udziela się osobom i 
rodzinom,  w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
przemocy w rodzinie, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w 
integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia 
losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.  

 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i 

rodzinom, które spełniają przedstawione poniżej kryterium dochodowe przy 
jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności:  
 
1) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości  542 zł,  
2) dla osoby w rodzinie – w wysokości  456 zł,  
 
Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1ha przeliczeniowego, 
w wysokości  250 zł.  
 
Przy ustalaniu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych 
pomocy społecznej brane są pod uwagę dochody osoby zainteresowanej i jej rodziny 
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku do ośrodka pomocy społecznej, lub w 
przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  
 
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej.     
         

Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy 
społecznej wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego w 
miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego czy czasowego pobytu osoby ubiegającej 
się o pomoc.  
 
  Wywiad przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się legitymacją 
pracownika socjalnego wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Łańcucie. Wszelkie informacje powierzone pracownikowi socjalnemu objęte są 



tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania świadczeń 
pomocy społecznej.  

 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie realizuje również zadania  
dotyczące :  
 

      I. Świadczeń rodzinnych tj.: 
1) Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 

- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka 
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z  urlopu 
wychowawczego  
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka  
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej  
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego  
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania 

Przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty     
539 zł (623 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

2) Zasiłek pielęgnacyjny
 Przysługuje :( niezależnie od wysokości dochodów) 

• niepełnosprawnemu dziecku  
• osobie w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 

stopniem niepełnosprawności  
• osobie, która ukończyła 75 lat ( jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego 

przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno - rentowych )  
• osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku 
do ukończenia 21 roku życia. 

 Wysokość zasiłku wynosi - 153 zł miesięcznie
 

3) Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 
 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek 
 alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z 
 koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o 
 znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
 ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
 w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
 konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza  623 zł. 

 

4) Świadczenie pielęgnacyjne



 Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 
 zarobkowej przysługuje: 

 1) matce albo ojcu, 

 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 

 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 
 czerwca 2011 r. 

 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – 
 Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o 
 znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z 
 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 
 legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
 orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
 długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
 możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 
 dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

 1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym 
 stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w 
 przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

 
 1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 
 są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 
 2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub 
 legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 
 3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o 
 znacznym stopniu niepełnosprawności.”, 

 

5) Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

 
 Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę. 

 Wysokości zapomogi wynosi 1.000 zł na jedno dziecko. 
 1. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi 
 prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - jeżeli dochód rodziny w 
 przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922 zł.
 

II. Ustalania prawa do zasiłku dla opiekuna
 Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o 
 przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 
 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z 
 dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych 
 innych ustaw.

 



III. Funduszu alimentacyjnego 
 

Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych 
alimentów - nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną  
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 
- osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 lat, a w przypadku kontynuowania  
 nauki w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. 
 
- osobie uprawnionej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 świadczenie przysługuje bezterminowo. 
 
- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:  
osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie ( np. dom  
 pomocy społecznej, placówka opiekuńczo -wychowawcza, schronisko dla nieletnich,  
 zakład poprawczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła - jeżeli instytucje  
 te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie). 
 
- osobie umieszczonej w pieczy zastępczej. 
 
- osobie, która zawarła związek małżeński. 
 

IV. Dodatków Mieszkaniowych 
 

            Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,  
• członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego 

prawa do lokalu mieszkalnego,  
• osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność         

i właścicielom lokali mieszkalnych,  
• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego                 

i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,  
• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. 

Dochód 
 Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na 
 jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę 
 złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% 
 najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie 
 jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. 

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 
 po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na 
 ubezpieczenie chorobowe. 
 Do dochodu nie wlicza się: 

• dodatków dla sierot zupełnych,  



• zasiłków pielęgnacyjnych,  
• zasiłków okresowych z pomocy społecznej,  
• jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej  
• dodatku mieszkaniowego,  
• świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,  
• jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,  
• dodatku z tytułu urodzenia dziecka,  
• pomocy w zakresie dożywiania 

 Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni 
 gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha 
 przeliczeniowego. 

Powierzchnia mieszkania  
 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym 
 znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jedonrodzinny/ w przeliczeniu na liczbę 
 członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

• 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby  
• 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób  
• 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób  
• 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób  
• 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób 

 70m2- dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby 
 osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu      
o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu 
mieszkalnym  zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub 
osoba  niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w 
oddzielnym  pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają 
Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

 
V. Dodatków  Energetycznych 
 

             Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje:
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek    
mieszkaniowy. 

 Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek 
 mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
 elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu 
 dostarczania energii elektrycznej. 

 Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu 
 limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy 
 energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu 
 Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/). 
 Limit zużycia energii elektrycznej wynosi: 
 1. 900 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego prowadzonego 
 przez osobę samotną; 

http://www.ure.gov.pl/
http://www.ure.gov.pl/
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 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z 
 2 do 4 osób; 
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym- dla gospodarstwa domowego składającego się z 
 co najmniej 5 osób. 

 

 Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie 
 wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2014 r. do 30 
 kwietnia 2015 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi: 
       1.    dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. m-ie; 

2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. M-ie; 

3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. M-ie. 
 VI. Stypendia o charakterze socjalnym 

 
 Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w 
 trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w 
 szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 
 lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
 opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest 
 niepełna. 
 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 
 się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z ustawy o 
 pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) i wynosi 456 zł 
 netto. 

 

          VII. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
 

 Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady 
 Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin 
 wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 
 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 
 rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). 

 

 Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r. 

• Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej 
trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów 
dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny 
nie jest kryterium przyznania karty. 

• Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. 
roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana 
jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. 

• Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu 
zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, 
które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek,  



w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek ( 
pełnomocnictwo) 

• Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie 
Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł. 

• Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez 
instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek 
dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco. 

• Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na 
terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. 

• Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu 
członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że 
instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową 
ulgę osobom niepełnosprawnym. 

• Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez 
względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także 
małżonkowie rodziców. 

• Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem     
„Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy     
w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz 
może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie 
trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

• Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat 
karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł. 
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