PREZYDENT MIASTA KATOWICE
UL. MŁYŃSKA 4
40-098 KATOWICE

WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
1.
2.

3.

4.

Pola „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość” dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano nr PESEL;
Przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną
Kartę. Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada Kartę tradycyjną (plastikową), może wnosić o przyznanie Karty w formie elektronicznej,
a jeśli posiada Kartę elektroniczną, może wnosić o przyznanie Karty tradycyjnej. Dodatkowa forma karty ma zawsze te same dane, co
Karta posiadana dotychczas, a zatem, w przypadku zmiany danych na Karcie, konieczności przyznania karty z nowym terminem ważności,
jak również w przypadku utracenia dotychczas posiadanej Karty w formie tradycyjnej, konieczny jest wybór innego rodzaju wniosku.
W przypadku wyboru tego rodzaju wniosku dla członka rodziny wielodzietnej nie musisz wypełniać danych służących do weryfikacji prawa
do posiadania Karty, a jedynie imię (imiona), nazwisko, nr Pesel, lub serie i nr dokumentu tożsamości, datę urodzenia, a w przypadku
wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także nr telefonu, adres e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać
Kartę tego członka rodziny wielodzietnej.
Do każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Kart,
konieczny jest wybór formy karty – możliwy jest wybór karty tradycyjnej (plastikowej), karty elektronicznej lub obu tych form. Jeżeli
wniosek dotyczy przyznania dodatkowej formy Karty, należy wybrać tylko tę formę, której członek rodziny wielodzietnej obecnie nie
posiada.
Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym miejscu jego nr
telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli wyrażasz wolę udostępnienia tych danych. Jeżeli natomiast dla danego członka rodziny
wielodzietnej wnioskujesz o Kartę w formie elektronicznej, podaj jego numer telefonu komórkowego zarejestrowanego u polskiego
operatora i adres poczty elektronicznej.

CZĘŚĆ I – DANE WNIOSKODAWCY
Imię (imiona):

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr

PESEL:

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)……………………………………………………………………….

Adres zamieszkania lub pobytu
Ulica:
Gmina/Dzielnica:

Numer domu:

Numer lokalu:

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:

Dane kontaktowe (dotyczy tylko osoby, która posiada telefon kontaktowy lub adres poczty elektronicznej)
Nr telefonu stacjonarnego

………………………………

Nr telefonu komórkowego

Adres poczty elektronicznej

……………………………………

…………………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

w formie:

□ tradycyjnej (plastikowej)
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważna kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny
dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny rodziny wielodzietnej,
który był wcześniej jej posiadaczem
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną ww. osoby na swoim urządzeniu
mobilnym. Jeżeli karta dotyczy dziecka, to wówczas należy zaznaczyć tak lub nie przy dziecku matce i ojcu, natomiast
jeżeli karta dotyczy rodzica lub małżonka rodzica, to wtedy należy zaznaczyć tak lub nie przy matce i ojcu (2)

dziecko
matka/macocha
ojciec/ojczym

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka1
□ 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
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
(przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umierkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikajacych z Karty Dużej Rodziny nie przysłuhguje prawo do Karty Dużej Rodziny.
Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia
powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, bez względu na ich wiek)

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany

□ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej …………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

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

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Gmin/Dzielnica……………………..........…

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

w formie:

□ tradycyjnej (plastikowej)
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważna kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny
dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny rodziny wielodzietnej,
który był wcześniej jej posiadaczem
1

„małżonek” zaznaczyć tylko wówczas, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci;

PESEL:

Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imię (imiona):

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną ww. osoby na swoim urządzeniu
mobilnym. Jeżeli karta dotyczy dziecka, to wówczas należy zaznaczyć tak lub nie przy dziecku matce i ojcu, natomiast
jeżeli karta dotyczy rodzica lub małżonka rodzica, to wtedy należy zaznaczyć tak lub nie przy matce i ojcu (2)

dziecko
matka/macocha
ojciec/ojczym

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka2
□ 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
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
(przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umierkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikajacych z Karty Dużej Rodziny nie przysłuhguje prawo do Karty Dużej Rodziny.
Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia
powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, bez względu na ich wiek)

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany

□ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej …………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

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

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Gmin/Dzielnica……………………..........…

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

w formie:

□ tradycyjnej (plastikowej)
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważna kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny
dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny rodziny wielodzietnej,
który był wcześniej jej posiadaczem
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną ww. osoby na swoim urządzeniu
mobilnym. Jeżeli karta dotyczy dziecka, to wówczas należy zaznaczyć tak lub nie przy dziecku matce i ojcu, natomiast
jeżeli karta dotyczy rodzica lub małżonka rodzica, to wtedy należy zaznaczyć tak lub nie przy matce i ojcu (2)
Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
2

„małżonek” zaznaczyć tylko wówczas, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci;

dziecko
matka/macocha
ojciec/ojczym

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

□ rodzica
□ małżonka3
□ 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
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
(przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umierkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikajacych z Karty Dużej Rodziny nie przysłuhguje prawo do Karty Dużej Rodziny.
Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia
powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, bez względu na ich wiek)

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany

□ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej …………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

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

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Gmin/Dzielnica……………………..........…

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

w formie:

□ tradycyjnej (plastikowej)
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważna kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny
dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny rodziny wielodzietnej,
który był wcześniej jej posiadaczem
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną ww. osoby na swoim urządzeniu
mobilnym. Jeżeli karta dotyczy dziecka, to wówczas należy zaznaczyć tak lub nie przy dziecku matce i ojcu, natomiast
jeżeli karta dotyczy rodzica lub małżonka rodzica, to wtedy należy zaznaczyć tak lub nie przy matce i ojcu (2)

dziecko
matka/macocha
ojciec/ojczym

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka4
□ 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
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

3
4

„małżonek” zaznaczyć tylko wówczas, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci;
„małżonek” zaznaczyć tylko wówczas, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci;

(przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umierkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikajacych z Karty Dużej Rodziny nie przysłuhguje prawo do Karty Dużej Rodziny.
Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia
powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, bez względu na ich wiek)
Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany

□ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej …………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

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

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Gmin/Dzielnica……………………..........…

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

w formie:

□ tradycyjnej (plastikowej)
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważna kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny
dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny rodziny wielodzietnej,
który był wcześniej jej posiadaczem
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną ww. osoby na swoim urządzeniu
mobilnym. Jeżeli karta dotyczy dziecka, to wówczas należy zaznaczyć tak lub nie przy dziecku matce i ojcu, natomiast
jeżeli karta dotyczy rodzica lub małżonka rodzica, to wtedy należy zaznaczyć tak lub nie przy matce i ojcu (2)

dziecko
matka/macocha
ojciec/ojczym

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka5
□ 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
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
(przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umierkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikajacych z Karty Dużej Rodziny nie przysłuhguje prawo do Karty Dużej Rodziny.
Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia
powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, bez względu na ich wiek)

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany

□ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej …………………………………..
5

„małżonek” zaznaczyć tylko wówczas, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci;

(Data dd/mm/rrrr)

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

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Gmin/Dzielnica……………………..........…

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

CZĘŚĆ II – Członkowie rodziny wielodzietnej:
Dane członka rodziny wielodzietnej – dla członka rodziny wskazanego poniżej:

w formie:

□ tradycyjnej (plastikowej)
□ wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny
□ elektronicznej (3)
wielodzietnej posiada ważna kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)
□ wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny
dla nowego członka rodziny wielodzietnej
□ wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny rodziny wielodzietnej,
który był wcześniej jej posiadaczem
PESEL:
Nazwisko:
Imię (imiona):
Data urodzenia: dd/mm/rrrr
e-mail: (4)

Imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka
Nr telefonu komórkowego (4)

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (1)

Czy dziecko, rodzic lub małżonek rodzica może wyświetlać kartę elektroniczną ww. osoby na swoim urządzeniu
mobilnym. Jeżeli karta dotyczy dziecka, to wówczas należy zaznaczyć tak lub nie przy dziecku matce i ojcu, natomiast
jeżeli karta dotyczy rodzica lub małżonka rodzica, to wtedy należy zaznaczyć tak lub nie przy matce i ojcu (2)

dziecko
matka/macocha
ojciec/ojczym

□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE
□ TAK □ NIE

Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą:
□ rodzica
□ małżonka6
□ 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
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
□ osoby, w wieku powyżej 18. roku życia, o której mowa w art. 37 ust. 2
□ dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
□ dziecka, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniającego obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny
(przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku
życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umierkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności. Dziecku niespełniającemu warunków wynikajacych z Karty Dużej Rodziny nie przysłuhguje prawo do Karty Dużej Rodziny.
Ponadto prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku wyłącznie, jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia
powyższe warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica prawo do posiadania Karty przysługuje, jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej
troje dzieci, bez względu na ich wiek)

Stopień niepełnosprawności:
□ umiarkowany

□ znaczny

Okres ważności orzeczenia:
…………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

□ bezterminowo

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej …………………………………..
(Data dd/mm/rrrr)

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

Numer domu…………….

Numer lokalu………………………………….

Gmin/Dzielnica……………………..........…

Kod Pocztowy……………

Miejscowość/Poczta…………………………..

6

„małżonek” zaznaczyć tylko wówczas, gdy osoba nie jest rodzicem co najmniej 3 dzieci;

CZĘŚĆ III - Oświadczenia:

Oświadczam, że:




powyższe dane są prawdziwe,



nie jestem/ nie byłam(-łem) pozbawiony/pozbawiona władzy rodzicielskiej ani ograniczony/ograniczona we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej oraz mam/miałam(-łem) na utrzymaniu wskazane poniżej dzieci wymienione we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

jestem umocowany/umocowana 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.

Wpisz imiona i nazwiska dzieci:



1)……………………………………………………

2)……………………………………………

3)……………………………………………………

4)……………………………………………

5)……………………………………………………

6)……………………………………………

mój małżonek/ małżonka nie jest pozbawiony/pozbawiona władzy rodzicielskiej ani ograniczony/ograniczona we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do wskazanych poniżej dzieci wymienionych we wniosku o przyznanie Karty Duża Rodzina:
Wpisz imiona i nazwiska dzieci:
1)……………………………………………………

2)……………………………………………

3)……………………………………………………

4)……………………………………………

5)……………………………………………………

6)……………………………………………



jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.



Zgodnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Administratorem
Pani/Pana
danych
osobowych
jest
Prezydent
Miasta
Katowice
z
siedzibą
w Katowicach przy ul. Młyńskiej 4, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
Prezydent Miasta Katowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@katowice.eu;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji programu „Karta Dużej Rodziny” na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w programie „Karta Dużej Rodziny”. Po spełnieniu tego celu mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo żądana ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
zgodnie z art. 77.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w programie „Karta Dużej Rodziny”.
Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym
mowa w art. 22.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z ww. informacjami. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania pozostałych członków mojej
rodziny ujętych w przedmiotowym wniosku w ww. kwestiach.

…………………………………...
(Miejscowość)

……………………………….
(Data dd/mm/rrrr)

…………………………………………………………………
(Podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ IV - Potwierdzenie odbioru kart:

Potwierdzam odbiór …………….. sztuk Kart Dużej Rodziny o numerach: ………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem poinformowany o:
1. przysługujących mojej rodzinie uprawnieniach, ujętych w wykazie dostępnym na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki;
2. obowiązku niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Katowice w przypadku zmiany danych zawartych w mojej Karcie Dużej Rodziny lub Karcie któregoś z pozostałych
członków mojej rodziny, a także zmiany miejsca zamieszkania, co związane jest z koniecznością wydania nowej Karty;
3. obowiązku niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Katowice w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty;
4. opłacie w wysokości 9,40 zł za wydanie duplikatu Karty - w przypadku, gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona,

……………………………………….

………………………………………..

Data i podpis osoby odbierającej Karty

Data i podpis osoby wydającej Karty

Brak uprawnień do wydania Karty Dużej Rodziny z powodu
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Decyzja administracyjna nr ______________________ z dnia _________________________
___________________________________
Data i podpis pracownika

