
Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu 

przy ul. Grota Roweckiego 4a (I piętro biuro nr 201) w godzinach pracy Ośrodka.   

 

O Kartę Dużej Rodziny starać może się rodzina z przynajmniej trójką dzieci niezależnie od  

dochodu. 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. Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. 

Karta  oferuje szereg zniżek i uprawnień w różnych instytucjach oraz firmach na terenie całej 

Polski. Pełną listę oraz więcej informacji dotyczących karty można uzyskać na stronie 

www.rodzina.gov.pl  

Wniosek o wydanie karty można pobrać ze strony Ośrodka (załącznik) lub osobiście w Miejsko – 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 4a (I piętro 

biuro nr 201).  

 

Dokumenty niezbędne do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
 

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów 

potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty (nie dotyczy osób korzystających ze 

świadczeń z Miejsko – Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu), w szczególności: 

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość; 

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument 

potwierdzający tożsamość; 

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 

zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

placówce; 

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 

orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności; 

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – 

postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.  

Kartę wydaje się na wniosek członka rodziny wielodzietnej.


