PREZYDENT MIASTA ŻORY
Al. WOJSKA POLSKIEGO 25
44-240 ŻORY
WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Pola „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość” dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano nr PESEL.
Przyznanie dodatkowej – tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę
w formie elektronicznej. Wniosek o domówienie tradycyjnej formy Karty do przyznanej już Karty elektronicznej podlega opłacie w wysokości 10,00 zł.
Osoby posiadające tradycyjną formę Karty nie muszą wnioskować o przyznanie formy elektronicznej, ponieważ aktywne Karty Dużej Rodziny od 9 czerwca
2021 r. mogą być wyświetlone w publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel) niezależnie od tego, w jakiej formie zostały przyznane.
Możesz zrezygnować z wnioskowania o tradycyjną formę Karty Dużej Rodziny i korzystać wyłącznie z elektronicznej formy Karty. Ewentualne późniejsze
wnioskowanie o domówienie tradycyjnej formy będzie podlegało opłacie w wysokości 10,00 zł.
Możesz uzupełnić w tym miejscu o nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażasz wolę udostępnienia tych danych.
W przypadku, gdy wniosek dotyczy przyznania kart dla rodziny, którą tworzą oprócz dzieci dwoje rodziców/opiekunów prawnych, wówczas obydwoje
rodziców/opiekunów prawnych jest zobowiązanych podpisać wniosek, natomiast jeżeli wniosek dotyczy przyznania karty dla jednego rodzica/opiekuna
prawnego lub przedłużenia ważności karty, to wniosek podpisuje jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletni członek rodziny, którego karta
będzie zamawiana lub przedłużana.

□

Zaznacz, jeżeli chcesz, aby rodzic/rodzice oraz małżonek rodzica mogli wyświetlać elektroniczne formy Karty wszystkich członków rodziny. Jeżeli
chcesz samodzielnie dokonać wyboru osób, których Karty będą mogli wyświetlać rodzice lub małżonek rodzica, nie zaznaczaj tego pola, tylko wypełnij
informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych przy każdym z niżej wymienionych członków
rodziny.

CZĘŚĆ I – DANE WNIOSKODAWCY
PESEL:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

Nazwisko:

Imię (imiona):

Adres zamieszkania lub pobytu
Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji – (wypełnić tylko w przypadku, gdy jest inny niż zamieszkania lub pobytu)
Ulica:

Numer domu:

Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica:

Kod pocztowy:

Miejscowość/Poczta:

□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
e-mail: (4)

□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka
rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (2)
□ rezygnuję z tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (3)

Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(1)

matka/macocha
□ TAK □ NIE
Jeżeli nie zaznaczono (6) to wyłącznie wtedy należy uzupełnić informację, który z rodziców lub małżonek rodzica może
wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym tego członka rodziny.
ojciec/ojczym
□ TAK □ NIE
Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
□ dziecka w wieku do 18. roku życia
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę
□ dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w szkole lub szkole wyższej - planowany termin ukończenia nauki w danej
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
szkole lub szkole wyższej
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
……………………………
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Data dd/mm/rrrr)
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności:

Okres ważności orzeczenia:

□ umiarkowany

…….……..……..…….…
(Data dd/mm/rrrr)

□ znaczny

□ bezterminowo

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka
rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (2)
□ rezygnuję z tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (3)

Nazwisko:

Imię (imiona):

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka

e-mail: (4)

Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(1)

matka/macocha
□ TAK □ NIE
Jeżeli nie zaznaczono (6) to wyłącznie wtedy należy uzupełnić informację, który z rodziców lub małżonek rodzica może
wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym tego członka rodziny.
ojciec/ojczym
□ TAK □ NIE
Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
□ dziecka w wieku do 18. roku życia
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę
□ dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w szkole lub szkole wyższej - planowany termin ukończenia nauki w danej
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
szkole lub szkole wyższej
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
……………………………
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Data dd/mm/rrrr)
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności:

Okres ważności orzeczenia:

□ umiarkowany

…….……..……..…….…
(Data dd/mm/rrrr)

□ znaczny

□ bezterminowo

Adres zamieszkania lub pobytu - (wypełnić tylko w przypadku, gdy miejsce zamieszkania członka rodziny jest inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy)
Ulica ……………………………………….
Gmin/Dzielnica…………………….............

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka
rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (2)
□ rezygnuję z tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (3)

Nazwisko:

Imię (imiona):

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka

e-mail: (4)

Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(1)

matka/macocha
□ TAK □ NIE
Jeżeli nie zaznaczono (6) to wyłącznie wtedy należy uzupełnić informację, który z rodziców lub małżonek rodzica może
wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym tego członka rodziny.
ojciec/ojczym
□ TAK □ NIE
Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
□ dziecka w wieku do 18. roku życia
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę
□ dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w szkole lub szkole wyższej - planowany termin ukończenia nauki w danej
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
szkole lub szkole wyższej
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
……………………………
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Data dd/mm/rrrr)
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności:

Okres ważności orzeczenia:

□ umiarkowany

…….……..……..…….…
(Data dd/mm/rrrr)

□ znaczny

□ bezterminowo

Adres zamieszkania lub pobytu - (wypełnić tylko w przypadku, gdy miejsce zamieszkania członka rodziny jest inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy)
Ulica ……………………………………….
Gmin/Dzielnica…………………….............

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka
rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (2)
□ rezygnuję z tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (3)

Nazwisko:

Imię (imiona):

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka

e-mail: (4)

Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(1)

matka/macocha
□ TAK □ NIE
Jeżeli nie zaznaczono (6) to wyłącznie wtedy należy uzupełnić informację, który z rodziców lub małżonek rodzica może
wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym tego członka rodziny.
ojciec/ojczym
□ TAK □ NIE
Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
□ dziecka w wieku do 18. roku życia
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę
□ dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w szkole lub szkole wyższej - planowany termin ukończenia nauki w danej
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
szkole lub szkole wyższej
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
……………………………
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Data dd/mm/rrrr)
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności:

Okres ważności orzeczenia:

□ umiarkowany

…….……..……..…….…
(Data dd/mm/rrrr)

□ znaczny

□ bezterminowo

Adres zamieszkania lub pobytu - (wypełnić tylko w przypadku, gdy miejsce zamieszkania członka rodziny jest inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy)
Ulica ……………………………………….
Gmin/Dzielnica…………………….............

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
(…) Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
PESEL:
Data urodzenia: dd/mm/rrrr

□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka
rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (2)
□ rezygnuję z tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny (3)

Nazwisko:

Imię (imiona):

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka

e-mail: (4)

Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(1)

matka/macocha
□ TAK □ NIE
Jeżeli nie zaznaczono (6) to wyłącznie wtedy należy uzupełnić informację, który z rodziców lub małżonek rodzica może
wyświetlać kartę elektroniczną na swoim urządzeniu mobilnym tego członka rodziny.
ojciec/ojczym
□ TAK □ NIE
Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka (zaznaczyć, gdy małżonek nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci)
□ dziecka w wieku do 18. roku życia
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę
□ dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego
w szkole lub szkole wyższej - planowany termin ukończenia nauki w danej
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
szkole lub szkole wyższej
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
……………………………
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Data dd/mm/rrrr)
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności:

Okres ważności orzeczenia:

□ umiarkowany

…….……..……..…….…
(Data dd/mm/rrrr)

□ znaczny

□ bezterminowo

Adres zamieszkania lub pobytu - (wypełnić tylko w przypadku, gdy miejsce zamieszkania członka rodziny jest inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy)
Ulica ……………………………………….
Gmin/Dzielnica…………………….............

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ III – Oświadczenia*:

Oświadczam/oświadczamy, że:
 powyższe dane są prawdziwe,
 jestem/jesteśmy umocowany/umocowana/umocowani do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie
duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz do odebrania Karty Dużej Rodziny lub duplikatu Karty Dużej Rodziny w imieniu członków
rodziny wielodzietnej, wskazanych w niniejszym wniosku,
 mam/miałam na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci,
 nie jestem/jesteśmy pozbawiony/pozbawiona/pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczony/ograniczona/ograniczeni
we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci
 jestem/jesteśmy świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
*) Niepotrzebne skreślić

……………………………….
(Miejscowość)

……………………………….
(Data dd/mm/rrrr)th

…………………………………………………………………
(Podpis wnioskodawcy)
lub (5)
(PODPISY OBYDWÓCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

DODATKOWE INFORMACJE
Wniosek o duplikat Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł (za każdy duplikat).

CZĘŚĆ IV - Potwierdzenie odbioru kart:

Potwierdzam odbiór ……….……. Kart Duża Rodzina
(ilość kart)

……………………………….
(Data dd/mm/rrrr)

……………………………….
(Podpis)

