
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

Karta Dużej Rodziny 2019 

Bieżące problemy i praktyczne rozwiązania 

Lublin, 18.02.2019 r.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Osoby uprawnione do KDR: 

• pojęcie rodziny wielodzietnej, 

• definicja członka rodziny wielodzietnej, 

• rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do KDR od 01.01.2019 r. 

• zmiany statusu i liczby członków rodziny a prawo do KDR 

2. Warunki niezbędne do przyznania KDR.  

3. Przesłanki negatywne do odmowy wydania KDR.   

4. Postępowanie w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny. 

Od przyjęcia wniosku o KDR  do jej wydania: 

• upoważnienie do realizacji zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

• ustalanie uprawnień, w tym na dzieci uczące się i dzieci w pieczy 

zastępczej, dzieci z „rodzin patchworkowych”     

• utrzymywanie dziecka  jako przesłanka ubiegania się rodzica o KDR, 

• spełnianie warunków uprawniających do przyznania Karty, 

• zmiana okoliczności podczas ubiegania się o KDR a prawo do jej 

otrzymania,    

• Wydawanie karty  jako czynność materialno-techniczna. 

5. Wymagane a gromadzone w sprawie dokumenty. 

6. Samodzielne ustalanie  lub weryfikacja przez organ przesłanek 

do KDR. 

7. Karta tradycyjna i karta elektroniczna:   

• formy karty. 

• wnioskowanie o kartę – sposoby składania wniosku, postępowania 

informatyczne. 

• wymogi przy wydawaniu elektronicznej KDR. 

• wymogi w zakresie składania wniosku oraz treść wniosku.  

• korekta w zakresie wymaganych załączników. 

8. Wydanie nowej Karty Dużej Rodziny a wydanie duplikatu: 

• wydawanie kart na czas określony i nieokreślony.  

• zmiana w zakresie terminu ważności karty. 

9. Unieważnienie Karty Dużej Rodziny: 

• utrata uprawnień wynikających z karty. 

• wystąpienie okoliczności konieczności zwrotu i unieważnienia karty.  

10. Decyzje administracyjne w sprawie Karty Dużej Rodziny. 

11. Wysokość pobieranych opłat za wydanie Karty Dużej Rodziny  lub 

jej duplikatu oraz należności za obsługę KDR. 

12. Aspekty ochrony danych osobowych przy obsłudze zadań 

związanych z KDR. 

 

 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk  
 

Korzyści  

Doskonalenie 
praktycznej umiejętności 
wdrożenia i stosowania 
obowiązujących 
przepisów w zakresie 
wydawania lub odmowy 
wydania oraz 
unieważniania KDR, 
Wyjaśnienie 
wątpliwości w zakresie 
możliwości przyznania 
KDR na podstawie 
praktycznych 
przykładów m.in. 
przebywającym za 
granicą; członkom 
rodziny wspólnie 
niezamieszkującym w 
danej gminie; 
rodzicom, którzy mieli 
na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci; 
dzieciom z rodzin 
wielodzietnych, które 
nie były posiadaczami 
KDR przed 1.01.2019r., 
osobom i dzieciom ze 
związków 
nieformalnych.    

 

 
 Adresaci  

Pracownicy Miejskich 

i Gminnych Ośrodków 
Pomocy Społecznej,  

Urzędów Miast, 

Urzędów Gmin 

zajmujący się 

wydawaniem Kart 

Dużej Rodziny. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel./Fax 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 

 
 
 

Wykładowca  

Socjolog o wieloletnim doświadczeniu zawodowym w pomocy społecznej 

ekspert w obszarze integracji społecznej, zatrudnienia, autor i 

koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, 

wieloletni nauczyciel Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Autor 

publikacji z zakresu pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego. 

 

 

 

 

 

Miejsce szkolenia 

Centrum Konferencyjne Fiesta                                     
(budynek Polskiego Związku Motorowego – I piętro) 

ul. Prusa 8 w Lublinie (boczna Al. Solidarności; 600 m od dworca głównego PKS;  
z dworca PKP dojazd autobusem linii nr 1) 

Parking dla uczestników szkolenia jest bezpłatny 

Termin  

18 lutego 2019 r., godz. 10.00 – 15.00 

Cena 

300 zł netto/os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% 
ze środków publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 

poczęstunek i serwis kawowy. 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem w terminie 14 dni na podstawie faktury otrzymanej 
po szkoleniu. 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem  

na nr 81 745 06 00 do 12 lutego 2019 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza telefonicznie lub mailowo 
pracownik Fundacji! Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia będzie 
równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            
w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Karta Dużej Rodziny 2019  

Lublin, 18.02.2019 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub faksem na nr 81 745 06 00 

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
Pałac Czartoryskich 20-080 Lublin, Plac Litewski 2;  

Tel./Fax: + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 
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