
UcHWAŁA NR 8+b(/s
zARzĄDU WoJEWoDZTWA ŁoDzKtEGo

z dnia Locurtł-o- Laśr'

w sprawie wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin
wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą ,,Wojewódzka Kańa Rodzin

Wielodzietnych"

Na podstawie ań.41 ust. 1 ustawy zdnia 5 czenruca 1998 roku o samorządzie
wojewodztwa (t.j 'Dz' U. z 2018 r', poz' 9'13, poz. 1000), w związku z Uchwałą
Nr XXX|X1731l13 Sejmiku Wojewodztwa Łodzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku
W sprawie: uchwalenia programu działan na lzecz rodzin wielodzietnych
w województwie łódzkim pod nazwą ,,Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych'',
uchwala się, co następuje:

s 1. Wprowadza się zasady wydawania i uzytkowania WojewÓdzkiej Karty
Rodzin Wielodzietnych w formie Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały.

s 2' Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi.

s 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia i podlega umieszczeniu
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Łodzkiego oraz
na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej.

s 4' Traci moc uchwała 1351116 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie
działan na rzecz rodzin wielodzietnych
,,Wojewód zka Karta Rod zi n Wielodzietnych'

1' Witold Stępień - Marszałek Woj

2. Ańur Bagieński - Wicemarszałer ...'''./].lp'

3. Dariusz Klimczak - Wicemarszałek

4' Joanna Skrzydlewska - Członek Zarządu

,/"'
I'

5. Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarząd,i., i,

\-;



Regulamin wydawania i użytkowania

Wojewódzkiej Kańy Rodzin Wielodzietnych

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

s1

Regulamin określa warunki wydawania i uzytkowania Wojewodzkiej Karty
Rodzin Wielodzietnych, o której mowa W s 2 pkt 3 uchwały Nr XXX|X/731113 Sejmiku
Województwa Łodzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. W sprawie uchwalenia programu
działan na rzecz rodzin wielodzietnych W województwie łodzkim pod nazwą
,,Wojewód zka Karta Rodzi n Wie lodzietnych'', zw anej d a lej Ka ńą.

s2

1. Karta potwierdza uprawnienia członkow rodzin wielodzietnych
W rozumieniu s 2 pkt 2 uchwały o ktorej mowa W s1 tj plzez rodzinę
wielodzietną nalezy rozumieć rodzinę lub opiekunow dzieci zamieszkałych pod
wspolnym adresem na terenie województwa łódzkiego (przy czym do członkow
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małzeńskim), mających
na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do '18 roku zycia lub do 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, do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych
członkom rodzin wielodzietnych przez wszystkie podmioty uczestniczące
w programie ,,Wojewodzka Karta Rodzin Wielodzietnych".

2. Kańa jest własnoŚcią Wojewodztwa Łodzkiego.
3. Kańa jest imienna i zawiera: imię i nazwisko uprawnionego, numer Kańy, datę

wazności, miejsce zamieszkania (w przypadku podpisania porozumienia
zsamorządem), kod kreskowy, a w przypadku dzieci do'l3-go roku zycia takŻe
numer Karty rodzica/opiekuna. Wzor kańy stanowi załącznik nr 1 niniejszego
Regulaminu.



Rozdział 2'
Zasady wydawania Karty

s3
1' Kańy wydawane Są na podstawie wniosku, przesłanego pocztą tradycyjną lub

wniosku złozonego osobiście.
2. Wnioskodawca przesyła wniosek pocztą lub składa go osobiście na adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ul. Snycerska 8, 91-302 ŁódŻ

3. Wniosek i załączniki mozna otrzymac w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00, lub pobrać ze strony internetowej: www.rcpslodz.pl.

4. Aby otrzymać Wojewodzką Kartę Rodzin Wielodzietnych naleŻy złoŻyc'
a) wniosek o wydanie Wojewodzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, ktory powinien

zawieraĆ oświadczenie kazdego z pełnoletnich członkow rodziny dotyczące
przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2);

b) w przypadku dzieci powyzej 18 roku Życia - oświadczenie potwierdzające
kontynuowanie nauki (załącznik nr 3);

c) oświadczenie o wspolnym zamieszkaniu podpisane przez Wnioskodawcę
i Małzonka /Pańnera (załącznik nr 5);

d) w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka - zaswiadczenie
z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dla danego dziecka;

e) W przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu
o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

f) W przypadku rodzin z dzieckiem/dziecmi niepełnosprawnym(i) powyzej
18-go roku Życia kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawnoŚci lub całkowitej niezdolnoŚci do pracy i samodzielnej
egzystencji;

5. Karty dla rodzin wydawane będą w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu
prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Karty mogą byc odebrane
osobiście w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Lodzi ul. Snycerska 8,
w godzinach otwarcia Urzędu tj od 8.00 do 16:00 lub przesłane pocztą na adres
wskazany we wniosku.

6. Kańa moze byÓ wydana, na podstawie wniosku' dla kazdego zczłonków rodziny
wielodzietnej, o ktorej mowa w $ 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu tj.: dzieci,
rodzica, rodzica zastępczego lub opiekuna prawnego.

7 ' odbioru Kart dla wszystkich członkow rodziny moŻe dokonac Wnioskodawca
lub inna osoba pełnoletnia na podstawie upowaznienia zawańego we wniosku
oraz za okazaniem dowodu tozsamości'

8. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, podstawą wydania Kar1y będzie wyrazenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z arl' 6 ust. 1 lit. a oraz art.9 ust. 2lit. a, a takŻe
aft. 6 ust. 1 lit b i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku



1

2.

3

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A//E.

9' Wnioski niekompletne mogą być przez Wnioskodawcę uzupełnione. W
przypadku niedostarczenia przez Wnioskodawcę odpowiednich dokumentów,
niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.

10. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zastrzega sobie prawo
do weryfikowania danych podanych przez Wnioskodawcę.

11.lnne, nieprzewidziane sytuacje Wnioskodawcy, będą
indywidualnie.

rozpatrywane

s4

Kafta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 36 miesięcy od daty
wydania.
Kańa wydawana jest na okres krotszy, niz okreŚlony w ust. 1, jeŻeli w tym
okresie jedno lub więcej dzieci przekroczy wiek uprawniający rodzinę lub jej
poszczególnych członków do wydania Karty.
W przypadku, kiedy dziecko w trakcie 36 miesięcy Wazności Kańy ukończyło
18. rok Życia i nie kontynuuje nauki, Kartę naleŻy zwrocic do Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 ŁódŻ. Kańy
pozostałych członkow rodziny Są Wazne zgodnie z terminem podanym na Karcie.
Wraz z upływem terminu wazności Karty, Wnioskodawca spełniający wymogi
zawańe w $ 2 ust.1 niniejszego Regulaminu chcąc przedłuŻyc uczestnictwo
w Programie zobowiązany jest do ponownego złoŻenia wniosku wraz
z niezbędnymi dokumentami zgodnie z $ 3 ust.4.
Przedłuzenie Kańy równoznaczne jest z wydaniem nowej Karty z nowym
numerem oraz nową datą waznoŚci'

ss

W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, duplikat Karty z tym
samym numerem wydawany jest na wniosek, w terminie do 15 dni roboczych od
daty wpływu wniosku. Duplikat Kar1y moze być odebrany osobiscie W
Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, w godzinach
otwarcia Urzędu tj. od 8:00 do 16:00 lub przesłany pocztą na adres wskazany we
wniosku.
Warunkiem wydania i uzyskania duplikatu Kańy jest złozenie wniosku wraz
z niezbędnymi dokumentami zgodnie z s 3 ust.4 oraz zwrot Kafty uszkodzonej,
a w wzypadku utraty lub zagubienia Karty, złoŻenie stosownego oŚwiadczenia
o niemoznoŚci jej zwrócenia.
Wydanie duplikatu Kańy podlega opłacie W wysokości 10 PLN płatnej
na rachunek bankowy wskazany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi.

5

1.

2

3.



4. Zmiana danych osobowych uzytkownika Karty wymaga wydania duplikatu Karty
i podlega opłacie, o ktorej mowa w ust. 3.

s6

1. Uzytkownik Kańy zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o utracie uprawnień
do korzystania z Karty wraz zjednoczesnym zwrotem Kańy.

2. Uzytkownik Karty moze zrezygnować z jĄ uzytkowania w dowolnym momencie
wraz zjednoczesnym zwrotem Karty oraz złoŻeniem stosownego oświadczenia
na piśmie do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Rozdział 3.

Zasady użytkowania Kańy

s7

1. Korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie Karty mozliwe jest wyłącznie
z dokumentem potwierdzającym tozsamośc uzytkownika' W przypadku dzieci
nieposiadających dokumentu potwierdzającego tozsamoŚc, Karta wazna jest
wraz z legitymacją szkolną lub Kar1ą rodzica, opiekuna lub rodzeństwa
posiadającego dokument potwierdzający tozsamośc'

2' Uzytkownik Karty moze korzystac tylko z aktualnie obowiązujących ulg
i uprawnień wskazanych W wykazie publikowanym W Biuletynie lnformacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
www.bip'lodzkie.p| oraz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

pod nazwą Aktualny Katalog Ulg.
3' Na Żądanie podmiotów oferujących ulgi i uprawnienia, uzytkownik Karty

zobowiązany jest do okazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym
tozsamoŚc. Nie okazanie dokumentu potwierdzającego tozsamośc będzie
powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Kańy.

s8

1' Uzytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed utratą lub
zniszczeniem.

2' Karta ma charakter osobisty i nie moze być uŻyczana bądż odstępowana przez
uzytkownika innym nieuprawnionym osobom.

3. Województwo Łodzkie nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Karty
przez uzytkownika osobom nieuprawnionym.

4. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Kańy, uzytkownik Karty
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.



Rozdział 4.
Dodatkowe lnformacje

se

Podmioty, wymienione W s 2pkt 4 uchwały, o ktorej mowa W s 1 niniejszego
Regulaminu tj. instytucje będące jednostkami organizacyjnymi samorządu
wojewodztwa łódzkiego oraz inne Podmioty nie będące jednostkami organizacyjnymi
samorządu wojewodztwa łodzkiego, a oferujące usługi i zakup towarów w systemie
ulg dla rodzin wielodzietnych, mogą w kaŻdym momencie przystąpić do Programu.

s10

Przystępując do Programu, Podmiot podpisuje Porozumienie z Wojewodztwem
Łodzkim, ktorego wzór stanowi załącznik nr 4.

s 11

Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

s12

Dane Podmiotow, uczeStniczących W Programie zostaną opublikowane
W Biuletynie lnformacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego www'bip.lodzkie.p| i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

oraz WW\ry.rcpqlQdz.p| pod nazwą Aktualny Wykaz Podmiotow,
który będzie rowniez dostępny w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi.



Załącznik nr 1

WZOR
WOJEWODZKTEJ KARTY RODZIN WIELODZIETNYCH
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Anna Kowalska
000000012/3

data ważności: a5 12 ź014
numer Karty rod:ica/opiekuna
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Adnotacje Urzędowe
Załącznik Nr 2

(miejscowoŚć) (data)

(lMlĘ l NAZW|sKo WNloSKoDAWcY)

(ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowoŚc)

(powiat) (gmina)

(seria i numer dowodu osobistego)

(numer telefonu)

Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi
u!. Snycerska 8

91_302 Łódź

WNIOSEK
o Wydanie Wojewodzkiej Kańy Rodzin Wielodzietnych

Wnoszę o wydanie sztuk Wojewodzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych
uprawniającej członków mojej rodziny do korzystania z ulg i uprawnień, określonych
Uchwałą



nr xxxlxl731l13 Sejmiku Województwa
2013 r.

Proszę zaznaczyc odpowied n io:

Łodzkiego z dnia 27 sierpnia

! Nowe Karty ! Duplikaty Kań ! Przedłuzenie Kań

oświadczam, Że moja rodzina składa się z następujących osob wspolnie
zamieszkałych pod wyŻej wskazanym adresem:

(imię' nazwisko Wnioskodawcy)

2.
(imię, nazwisko, Małżonkai Pańnera Wnioskodawcy)

3
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)

4
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)

5.
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)

6
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)

7.
(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)

8

I

10.

(imię, nazwisko' data urodzenia, stopień pokrewieństwa W stosunku do Wnioskodawcy)

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)

(imię, nazwisko, data urodzenia, stopień pokrewieństwa w stosunku do Wnioskodawcy)



1

Do wniosku dołączam:
a)w przypadku dzieci powyzej 18 roku Życia oświadczenie potwierdzające

kontynuowanie nauki (załącznik nr 3);
b) oswiadczenie o wspólnym zamieszkaniu podpisane przez Wnioskodawcę

i Małzonka /Partnera (załącznik nr 5);
c) w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka - zaświadczenie

z właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pełnieniu funkcji rodziny
zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dla danego dziecka;

d) w przypadku opiekuna prawnego kserokopię postanowienia sądu
o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;

e) w przypadku rodzin z dzieckiem/dziecmi niepełnosprawnym(i) powyzej 18-go roku
Życia _ kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji'

(data i podpis Wnioskodawcy)

oświadczam, że:

Dane zawarte We wniosku oraz oświadczenia Są zgodne z prawdą, a
kserokopie dokumentow Są zgodne z oryginałem i stanem faktycznym na dzien
składania wniosku - w związku z tym jestem Świadomy/a odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku'

Zostałemlam poinformowany/a, Że Karta ma charakter osobisty i nie moze byc
uŻyczana, bądŹ odstępowana nieuprawnionym osobom.

Zapoznałam/em się z Regulaminem wydawania i uzytkowania Wojewodzkiej
Karty Rodzin Wielodzietnych.

(data i podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę:

Na przetwarzanie moich danych osobowych oraz niepełnoletnich członkow mojej
rodziny, zamieszczonych w niniejszym wniosku na potrzeby realizacji Programu
,,Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych'' stosowanie do zapisow Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 61679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AIVE.

2

3

(data i podpis Wnioskodawcy) (data i podpis Małzonka/Pańnera)



(data i podpis pełnoletniego dziecka)

odbiór Karty:

(data i podpis pełnoletniego dziecka)

Wnoszę o następującą formę odbioru Karty: (właściwe zaznaczycx)

1. ! listownie na adres wskazany w niniejszym wniosku

2. ! osobiście w siedzibie Regionalnego centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
ul. Snycerska 8, 91-302 ŁódŹ

3. Do odbioru Karty upowaŻniam
(imię, nazwisko)

(data i podpis Wnioskodawcy)

" za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgodę wyraŻa opiekun prawny



lnformacja o warunkach przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art'. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679
z 27 kwietnia 2016 roku W sprawie ochrony osob fizycznych W związku
z przefuvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46A/VE informuje się, ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki

Społecznej zsiedzibąwŁodzi ul' Snycerska 8, reprezentowane przez Dyrektora.
2' Z osobą pełniącą funkcję lnspektora Danych osobowych u Administratora

Danych osobowych mozna się skontaktować pod adresem' Lodż ul. Snycerska
8, adresem mailowym: iodo@rcpslodz.pl, nrtel. (42)203 48 00.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1 )wydania WojewÓdzkiej Kańy Rodzin Wielodzietnych,
2)kontaktów z wnioskodawcą,
3)przeniesienia danych do archiwum i wypełnienia obowiązkow

archiwizacyjnych.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

1)zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów,

Z)przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z Wojewódzkiej Karty Rodzin
Wielodzietnych W sposob okreŚlony W ,,Regulaminie wydawania i

uzytkowania Wojewodzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych",
3)statut Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
4)Regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej

w Łodzi,
5)uchwała Nr XXXIX/731/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia

27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia programu działan na rzecz
rodzin wielodzietnych w województwie łodzkim pod nazwą ,,Wojewódzka
Karta Rodzin Wielodzietnych",

6)zasady realizaĄi programu działań na zecz rodzin wielodzietnych
W wojewodztwie łodzkim pod nazwą ,,Wojewódzka Karta Rodzin
Wielodzietnych'' przyjęte uchwałą Zarządu Wojewodztwa Łodzkiego,

7)arL' 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^/VE - przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego W ramach sprawowania
władzy p u b l i cznej powie rzo nej ad m i n istrato rowi.

5. Kategoriami odbiorcow Pani/Pana danych osobowych są: pracownicy
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, organ administracji
publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisow
prawa.

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w ,,jednolitym
rzeczowym wykazie akt'', ktory stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 112018
Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z dnia 04.01.2018 roku



w sprawie: przepisow kancelaryjnych i archiwalnych stosowanych
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi'

8. Posiada PaniiPan prawo do Żądania dostępu do swoich danych osobowych,
sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, jeŻeli są niezgodne ze
stanem rzeczywistym, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych,
prawo do przenoszenia danych.

9. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczegolną sytuacją przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

10.W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co
pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, ktorego
dokonano na podstawie zgody przedjej cofnięciem.

11' Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie nie wydanie Kańy.

12. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego Się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iŻ
przetwarzanie danych narusza przepisy ogolnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

13.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane W sposob zautomatyzowany (w tym
pzez profilowanie).

Zapoznałam l zapoznałem s i ę

(data i podpis Wnioskodawcy) (data i podpis Małzonka/Pańnera)

(data i podpis pełnoletniego dziecka) (data i podpis pełnoletniego dziecka)



Załącznik nr 3

Załącznik do wniosku

o wydanie Wojewodzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

oŚwlłoczENlE PoTWlERDzAJĄcE KoNTYNUoWANIE NAUKI

DLA DzlEcl PoWYŻel l8 r.Ż.

oświadczam, Że
(imię i nazwisko dziecka, data urodzenia)

kontynuuję naukę w roku szkolnym / akademickim . '.' '.' 'l

W

(nazwa i adres szkoly lub uczelniwyŻszej)

Planowany termin ukończenia nauki w obecnej szkole / uczelni wyŹszej :

W momencie zaprzestania kontynuowania nauki, Kartę zwrocę do Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. oświadczam, Że jestem świadomy/świadoma
od powiedzialności karnej za złoŻenie fałszywego oswiad czenia .

( data i podpis pełnoletniego dziecka )

o oświadczenie wypełnia pełnoletnie dziecko (uczące się lub studiujące).



Załącznik nr 4

RAMOWY WZOR POROZUMIENIA

Porozumienie Nr

Zawarte w dniu pomiędzy

Województwem Łódzkim, z siedzibą W Łodzi, 90-051, al. Piłsudskiego 8
reprezentowanym przez ....'..' zwanym dalej,,Województwem''

a ......
z siedzibą W .... ul...... '..'...'' reprezentowanym
przez: ''..''' zwanym dalej ,'Pańnerem'' W sprawie wspołpracy
w ramach programu Wojewodzka Karta Rodzin Wielodzietnych

s1
Na mocy niniejszego porozumienia ,,Partner'' włącza się do przedsięwzięcia
okreŚlonego W Uchwale nr XXX|X/731l13 Sejmiku Województwa Łodzkiego z dnia
27.08.2013 r. w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych
w województwie łodzkim pod nazwą ,,Wojewodzka Karta Rodzin Wielodzietnych''
oraz W Regulaminie wydawania i uzytkowania Wojewódzkiej Kańy Rodzin
Wie lodzietnych, wp rowadzo nym przez Zarząd Wojewodztwa Łod zkieg o.

s2
Realizując s1 porozumienia ,,Partner'' umozliwi korzystanie przez rodziny
wielodzietne, posiadające kartę programu Wojewodzka Kańa Rodzin Wielodzietnych
z ulg i uprawnień, okreŚlonych w załączniku do porozumienia.

s3
,,Partner" wskazuje, ze ulgi, o których mowa W s 2, będą realizowane w jego
placowce/kach w ....przy ul. .......

s4
,,Województwo" w ramach akcji informacyjnej jest upowaznione do przedstawienia
podjętego zobowiązania, o ktorym mowa W s 2 i s 3, w materiałach informacyjnych
i na prowadzonej przez siebie stronie internetowej.



s5
,,Partner'' jest zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o udziale
W programie i stosowaniu w miejscu o którym mowa W s 3 ulg i zniŻek. Ponadto
Pańner ma prawo posługiwania się powyzszymi informacjami We własnych
materiałach promocyjno - informacyjnych'

s6
Porozumienie zawiera się na czas nieokreŚlony.

s7
Pańner zobowiązuje się do finansowania udzielonych zniŻek z własnych środków
(z wyłączeniem podmiotów stanowiących jednostki organizacyjne wojewodztwa
łódzkiego), ? Z tytułu realizaĄi postanowień niniejszego porozumienia strony nie
będą wnosic wobec siebie zadnych roszczen finansowych.

s8

Zmiana warunków porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej.

se

KaŻda ze stron ma prawo rozwiązac niniejsze porozumienie z zachowaniem
2 tygodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie wymaga doręczenia drugiej
stronie pisemnego oŚwiadczenia o wypowiedzeniu porozumienia.

s 10

Porozumienia sporządzono W 3 jednobrzmiących egzemplazach, dwa dla
Wojewodztwa ijeden dla Parlnera.

"Partner" ''Województwo''



Załącznik nr 5

Załącznik do wniosku

o wydanie Wojewodzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

oŚWlADczENlE o WSPoLNYM zAMlEszKANlU

My/Ja nizej podpisani(y) (rodzice, opiekunowie prawni, rodzina zastępcza, rodzinny
dom dziecka)

(i mię i nazwisko Wnioskodawcy)

(imię i nazwisko MałŻonka/Paftnera, stopień pokrewieństwa)

oŚwiadczam(y), Że wraz z dziećmi wspolnie zamieszkujemy pod adresem
wskazanym we wniosku i wspolnie prowadzimy gospodarstwo domowe.

Jesteśmy(m) świadomi(y) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

(data, podpis Wnioskodawcy) (data, podpis Małzonka / Pańnera)



Uzasad n ien ie

Wprowadzono korektę zapisow do ,,Regulaminu wydawania

i uzytkowania Wojewódzkiej Kańy Rodzin Wielodzietnych''' Zmiany te Są

spowodowane wejŚciem W Życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony

osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46^//E.

Zminimalizowano ilość załączonych dokumentow np. zrezygnowano z Wymogu

dołączania kserokopii dowodów osobistych rodziców/opiekunow prawnych,

kserokopii aktÓw urodzenia w przypadku dzieci, postanowień ze sądu o ustanowieniu

rodziny zastępczej / rodzinnego domu dziecka na rzecz zaświadczenia z właŚciwego

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie' Zrezygnowano z numeru PESEL zarówno

rodziców/opiekunow prawnych jak i dzieci na rzecz daty urodzenia, którą

Wnioskodawca wpisuje tylko iwyłącznie w przypadku dzieci'

Ponadto za zasadne uznano wprowadzenie drobnych korekt wniosku

o wydania Wojewódzkiej Kafty Rodzin Wielodzietnych biorąc pod uwagę

d otych czas oWą p ra kty kę związaną z r ealizaĄą p ro g ra m u .

Jednym z głownych celow Wojewodztwa Łodzkiego jest wspieranie rodzin

wielodzietnych poprzez promowanie ich pozytywnego wizerunku oraz wspomaganie

funkcji rodzicielskiej, dlatego teŻ została uproszczona procedura uzyskania

Wojewodzkiej Kańy Rodzin Wielodzietnych.


