
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to, mający zasięg ogólnokrajowy, system zniżek dla 
rodzin wielodzietnych. 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 16 czerwca 2014 r. oba dokumenty
weszły w życie.

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych przez właściwych ministrów, jak 
też przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne
uprawnienia w ramach prowadzonej działalności.

 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, 
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 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.

 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli 
możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 
kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską 
Kartę Dużej Rodziny”.

Strona informacyjna o Karcie Dużej Rodziny oraz informacje o uprawnieniach i ulgach dostępna pod 
adresem: www.rodzina.gov.pl  

Miejsce składania wniosku :

Urząd Miejski w Łomży  , ul . Polna 16 – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia , tel. (0-86)  216-09-96

Podczas składania wniosku należy okazać :

• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający 
tożsamość ;

• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz 
zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 
placówce

•  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;

• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - 
postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

•  w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - 
zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu 
dziecka.

http://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

