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1. Kto może otrzymać
Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych?

Rodzice lub opiekunowie dzieci zamieszkałych 
pod wspólnym adresem na terenie województwa 
łódzkiego (przy czym do członków rodziny nie 
zalicza się dziecka pozostającego w związku z 
małżeńskim), mających na utrzymaniu troje 
lub więcej dzieci w wieku  do 18 roku życia 
lub 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko 
uczy się lub studiuje, lub bez ograniczenia wieku 
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o 
znacznym stopniu niepełnosprawności bądź
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji.



� Karta wydawana jest bezpłatnie 
� Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy
� Wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą
� Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać

pocztą na adres wskazany we wniosku
� Dzięki Karcie rodzina można korzystać ze zniżek 

oferowanych przez Partnerów Programu
� Partnerzy Programu umieszczani są na stronie 

internetowej www.rcpslodz.pl lub www.lodzkie.pl

2. Jakie są korzyści z posiadania 
Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych?



� Wniosek potwierdzony przez urząd gminy lub miasta 
� w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub 

oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub 
kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;

� w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia 
sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze 
pogotowia rodzinnego;

� w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię
postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu 
dziecka;

� w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia 
sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

� w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) 
powyżej 18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i 
samodzielnej egzystencji.

3. Wymagane dokumenty
a) rodzina, która uzyskała potwierdzenie przez urząd gminy lub 

miasta danych we wniosku



� Wniosek;
� kserokopię aktów urodzenia dzieci, wymienionych we wniosku;
� kserokopię dowodu osobistego rodziców lub opiekunów prawnych, 

wymienionych we wniosku;
� w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – zaświadczenie lub 

oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub kserokopię
legitymacji szkolnej lub studenckiej;

� w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu o 
ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia 
rodzinnego; 

� w przypadku rodzinnego domu dziecka – kserokopię postanowienia sądu 
o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;

� w przypadku opiekuna prawnego – kserokopię postanowienia sądu o 
ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

� w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 
18-go roku życia – kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 
egzystencji.

3. Wymagane dokumenty
b) rodzina, która nie uzyskała potwierdzenie przez urząd gminy 

lub miasta danych we wniosku



� Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać osobiście lub 
pocztą na adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź nr tel. 42 203-48-00

� Karty dla całej rodziny wydawane są w terminie do 15 dni 
roboczych

� Wniosek oraz oświadczenie o kontynuowaniu nauki, można 
pobrać ze strony www.rcpslodz.pl

4. Gdzie złożyć dokumenty?
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