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Sprawozdanie 
z realizacji programu dzialan na rzecz rodzin wielodzietnych 

pod nazwq ,,L6dzka Karta Duiej Rodziny" 
w okresie od 1 czenvca 2018 r. do 31 maja 2019 r. 

Program ,,L6dzka Karta Duzej Rodziny" realizowany jest na podstawie uchwaly 
Nr LXIV/1356113 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 12 czerwca 2013 r, w sprawie 
wprowadzenia na terenie todzi programu dzialari na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwq 
,,L6dzka Karta Duzej Rodziny" oraz Zarzqdzenia Nr 1687lVIIl15 Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i uzytkowania 
oraz ustalenia wzoru L6dzkiej Karty Duzej Rodziny. 

Obsluga programu nalezy do zadari Wydzidu Zdrowia i Spraw Spoiecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta todzi. 

I. Ukytkownicy kart: 
Liczba wniosk6w o wydanie L6dzkiej Karty Duzej Rodziny zlozonych od 1 czenvca 2018 r. 
do 31 maja 2019 r. wyniosla 1522 (w tym 985 wniosk6w o wydanie nowych kart 
uzytkownikom, kt6rych karty utracily wain066 i 55 wniosk6w o duplikaty kart). 

Liczba rodzin, kt6re w ciqgu ostatniego roku zglosiiy siq po karty pa raz pienvszy wynosi 
482. 

W ciqgu ostatniego roku 36 rodzin wymienilo karty z typu 3 na 4+. 

11. Oferta programu: 
Oferta prograrnu zostaia, podobnie jak w latach poprzednich, poszerzona. W ostatnim roku 
pozyskano 15 nowych partnerow oferujqcych ulgi posiadaczom kart, wSr6d nich sq kolejne 
instytucje Swiadczqce uslugi medyczne, edukacyjne (Instytut Postqpowania Tworczego 
Sp. z o.o.), niepubliczny zlobek, restauracja, sklep z artykulami odziezowymi, obuwiem 
izabawkami, salon pralniczy, zakiad fotograficzny, centrum leczenia otyioSci, sklep 
z artykulami biurowymi i szkolnymi. Jeden partner (Grota solna Relax) zakonczyl udzial 
w programie w zwiqku z zaprzestaniem dziatalnoici gospodarczej. 

Wediug danych uzyskanych od partnerow Lodzkiej Karty Duzej Rodziny, kt6rzy monitorujq 
liczbq zgiaszajqcych siq do nich uzytkownik6w karty (100% podmiotow publicznych, 
5 podmiot6w niepublicznych), w okresie od 1 czerwca 2018 r, do 31 maja 2019 r. z ulg przez 
nich oferowanych skorzystano 50.230 razy. Lqczna kwota udzielonych ulg bqdi zwolnien 
wyniosia 2.189.874,50 zi. 

NajczqSciej - 41.611 razy - uzytkownicy kart skorzystali z ulg udzielanych przez podmioty 
zwipane z Miastem. Lqczna kwota tych ulg wyniosia 2.043.795,79 zl. 

Zarzqd Dr6g i Transportu w Lodzi wydal karty imienne upowazniajqce do ulg lub zwolnien 
z oplat za przejazdy komunikacjq miejskq 2.884 uzytkownikom L6dzkiej Karty Duzej 
Rodziny. Lqczna wartoSC tych ulg i zwolnien wyniosia 884.000,OO zi. 



W obiektach Zarzqdu Zieleni Miejskiej w Lodzi z ulg skorzystano 1.762 razy, a wartoS6 tych 
ulg wyniosla 6.742,00 zl. 

Miejski Ogr6d Zoologiczny Sp. z o. o. udzielil ulg 2.447 razy o wartoSci 17.701,00 zl. 

W obiektach Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji z ulg przyslugujqcych uzytkownikom 
kart skorzystano 12.381 razy, a wartoS6 ulg wyniosla 124.377,99 zl. 

W Aqua Parku Sp, z 0.0. skorzystano z L6dzkiej Karty Duzej Rodziny 4.500 razy - wartoS6 
ulg wyniosla 22.693,80 zl. 

Wedlug informacji podanych przez Wydzial Edukacji UML, z ulg w oplatach za przedszkole 
wynikajqcych z posiadania L6dzkiej Karty Duzej Rodziny na podstawie uchwaly 
Nr Vl163119 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia czasu 
bezplatnego nauczania, wychowania i opieki, okreilenia wysokoici optat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczni6w objqtych wychowaniem przedszkolnym do konca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym konczq 6 lat oraz okreSlenia warunkow 
czqiciowego lub calkowitego zwolnienia z oplat w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Miasto Lbdz skorzystdo lqcznie 14.514 dzieci posiadajqcych Lodzkq Kartq Duzej 
Rodziny. Kwota zwolnieri wyniosla 957.924,OO zl. 

Z basenow szkolnych uzytkownicy karty skorzystali bezplatnie 3.123 razy, a wysokoS6 
udzielonych zwolnieh wyniosla 30.357,OO zl. 

Miejski Zesp61 Zlobkow udzielil pierwszenstwa w przyjqciu do swoich plac6wek 
170 dzieciom z rodzin posiadajqcych kart?. 

Miejskie instytucje kultury (teatry, muzea) uzytkownicy karty odwiedzili 6.502 razy 
i skorzystali tam z ulg o lqcznej wysokoSci 126.810,73 zl. Posiadacze Karty odwiedzili EC 1 - 
Miasto KuItwy 1.1 13 razy, korzystajqc z uIg w wysokoici 6.942,00 zl. 

Z rabat6w udzielanych przez podmioty niezalezne od Miasta Lodzi (dane przeslalo tylko 5 
podmiot6w) uzytkownicy karty skorzystali 402 razy, a lqczna wart026 tych rabat6w wyniosla 
9.540,00 zl. Najwiqkszym zainteresowaniem w ostatnim roku cieszylo siq kin0 Charlie (322 
os6b). 

111. Promocja Programu: 
Informacja o L6dzkiej Karcie Duzej Rodziny uaktualniana jest na biezqco na portalu Urzedu 
Miasta Lodzi. Wielu partner6w programu zamieszcza logotyp programu LKDR z linkiem do 
strony internetowej LKDR na swoich stronach internetowych lub profilach na portalach 

IV. Budiet Programu: 

W roku 2018 na potrzeby programu zamowiono druk 2 rodzajow kart plast ik~wy~h 
oraz zakupiono toner na lqcznq kwotq 4.151,25 zl brutto, co stanowilo 72,8% budietu 
programu. 
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