
      

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 12 lutego 2020 r. 

Poz. 176 

 

OBWIESZCZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy 

związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 

i 1907) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2020 r. wysokość kwoty, o której mowa w: 

1) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej „ustawą” – wynosi 9,78 zł; 

2) art. 29 ust. 4 ustawy – za obsługę zadań gminy związanych z przyznawaniem Karty – wynosi 14,21 zł za jedną rodzi-

nę wielodzietną w gminie, a w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom – 5,58 zł za jedną rodzinę 

wielodzietną w gminie; 

3) art. 29 ust. 5 ustawy – wynosi 2,86 zł; 

4) art. 29 ust. 6 ustawy – wynosi 1,44 zł. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: M. Maląg 

                                                           
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267). 
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