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URZĄD MIASTA w Słupcy 
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 

Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69, 
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl 

e-mail: um@miasto.slupca.pl 
czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30 

Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30 

 

KARTA INFORMACYJNA 

 
 

Numer karty: 

 
PRL - 6 

 

 

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA KARTY DUŻEJ RODZINY 
(NAZWA USŁUGI) 

 
JEDNOSTKA  

ODPOWIEDZIALNA: 
 

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego pok. 318, wew. 233. 
fundusze@miasto.slupca.pl 

 
PODSTAWA  
PRAWNA: 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin 
wielodzietnych. 

 
WYMAGANE  

DOKUMENTY: 
 

 
1. Wypełniony w całości Wniosek (którego wzór stanowi załącznik). 

Wzór wniosku można również pobrać ze strony 
www.miasto.slupca.pl – zakładka Karta Dużej Rodziny. 
Na górze wniosku należy również umieścić numer telefonu, w celu 
ułatwienia kontakt z odbiorcą karty. 

2. Ponadto podczas składania wniosku Wnioskodawca (który musi 
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych) powinien do 
wglądu przedstawić oryginały lub odpisy dokumentów potwierdza-
jących uprawnienia do przyznania Karty, w szczególności: 

a. w przypadku rodzica oraz małżonka – dokument potwierdzają-
cy tożsamość (dane osób zameldowanych na terenie Słupcy 
można sprawdzić w Ewidencji Ludności), 

b. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt 
urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość, 

c. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia  - dokument po-
twierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły 
wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej pla-
cówce, 

d. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarko-
wanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku 
powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość 
oraz orzeczenie o niepełnosprawności, 

e. w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej lub w 
rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub zaświad-
czenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej 
lub rodzinnym domu dziecka. 

 
 

OPŁATY: 
 

1. Karta wydawana jest bezpłatnie. 
2. Duplikat podlega opłacie 8,76 zł, od której Burmistrz Miasta może 

odstąpić. 
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MIEJSCE  

SKŁADANIA  
WNIOSKÓW: 

 

Referat Promocji i Rozwoju Lokalnego, pok. 318. 

 
TERMIN  

I SPOSÓB  
ZAŁATWIENIA 

SPRAWY: 
 

 
1. Karta wydawana jest w sposób ciągły.  
2. Po wprowadzeniu do systemu karta przychodzi pocztą z Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej w ciągi 1-2 m-cy, następnie wy-
dawana jest w Referacie Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

 
TRYB  

ODWOŁAWCZY: 

 
Odmowa wydania karty, a także stwierdzenie utraty uprawnień do 
korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej, 
od której przysługuje odwołanie. 
 

 
INFORMACJE  
DODATKOWE: 

 
1. Wnioski mogą składać: członkowie rodzin wielodzietnych zamiesz-

kałych na terenie Słupcy, czyli takich w których rodzic/opiekun 
(rodzice/opiekunowie) mają na utrzymaniu co najmniej troje dzie-
ci: 

• w wieku do ukończenia 18 lat, 
• w wieku do ukończenia 25 lat – w przypadku gdy dziecko 

uczy się w szkole lub szkole wyższej, 
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymują-

cych się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności. 

2. Zmiana danych zawartych w karcie wymaga wydania nowej karty. 
3. W przypadku, gdy karta zostanie zgubiona lub skradziona wydaje 

się duplikat. 
4. Członek rodziny wielodzietnej ma obowiązek niezwłocznego po-

wiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie 
do korzystania z programu. 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 
 
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/Wydanie duplikatu Karty 
Dużej Rodziny. 

 
 
Data utworzenia: 04 lipca 2014r. 
Data ostatniej aktualizacji: 04 lipca 2014r. 
 
Weryfikujący: Joanna Kazibut  

 
 


