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Strong 2 i 3 nale2y powielic i wypelni6 dla kazdego czlonka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku.

CZESC ll - Czlonkowie rodziny wielodzietnej:

DANE CZT-ONKA RODZINY WIELODZIETNEJ

Dla czNonka rodziny wielodzietnej wskazanego poni2ej: (1)

l-l wnoszg o przyznanie dodatkowej formy Karty Duzej Rodziny (czlonek rodziny| | wielodzietnej posiada waznq Kartg w formie tradycyjnej albo elektronicznq)(2)

l *no"rg o przyznanie Karty Duzej Rodziny

l_--l *nor.q o wydanie duplikatu Karty Duzej Rodziny
w formie:

l_--l *norrg o przyznanie Karty Duzej Rodziny dla nowego czlonka rodziny wielodzietnej I traOycylnej (plastikowej)

wnoszg o przyznanie nowej Karty Duzej Rodziny dla czlonka rodziny wielodzietnej,
ktory byl wczeSniej jej posiadaczem

l_--l elektronicznej (3)

I nie wnoszQ o przyznanie Karty Duzej Rodziny

01 lmiq pierwsze:

02 lmiq drugie:

04. Numer PESEL: 05 Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) 06. Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo6i: (4)

07. lmig ojca dziecka:

08 Nazwisko rodowe ojca dziecka:

09 lmig matki dziecka:

10 Nazwisko rodowe matki dziecka:

11. Numer telefonu kom6rkowego: (5)

'12. Adres poczty elektronicznej: (5)

1) Przyznanie obu form Karly jest bezplatne, natomiast wniosek o dom6wienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega oplacie w wysoko6ci 9,2121.

Wniosek o duplikat Karty podlega oplacie w wysoko6ci 9,4021 (za kazdy duplikat) Oplaty wnosi sig do gminy wlaSciwej ze wzglqdu na miejsce
zamieszkania czlonka rodziny wielodzietnej. Oplacie nie podlega wnioskowanie o domowienie Karty w formie elektronicznej, je6li wniosek o
posiadanq obecnie Kartg tradycyjnq (plastikowq) zostal zlo2ony przed 1 stycznia 2018 r.

2l Przyznanie dodatkowej formy Karty Du2ej Rodziny jest mozliwe wylqcznie wtedy, gdy czlonek rodziny wielodzietnej posiada wa2nq Kartg. Je2eli
czlonek rodziny wielodzietnej posiada Kartg tradycyjnq (plastikowq), moze wnosii o przyznanie Kafty w formie elektronicznej, a je6li posiada Kartg
elektronicznq, moze wnosi6 oprzyznanie Kartytradycyjnej (plastikowej). Dodatkowa forma Karty mazawsze te same dane, co Karta posiadana
dotychczas, a zatem w przypadku zmiany danych na Karcie, koniecznoSci przyznania Karty z nowym terminem wazno6ci, jak rownie2 w przypadku
utracenia dotychczas posiadanej Karty w formie tradycyjnej (plastikowej), konieczny jest wyb6r innego rodzaju wniosku. W przypadku wyboru tego
rodzaju wniosku dla czlonka rodziny wielodzietnej nie musisz wypelnia6 danych slu2qcych do weryfikacji prawa do posiadania Karty, a jedynie imig

(imiona), nazwisko, numer PESEL lub serig i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samoS6, datg rhodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartg
w formie elektronicznej - tak2e numer telefonu, adres e-mail oraz informacjg o osobach, kt6re bgdq mogly wy6wietlac Kartg tego czlonka rodziny
wielodzietnej.

3) Dla ka2dego rodzaju wniosku, poza sytuacjq, gdy dla danego czlonka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Karty, konieczny
jest wyb6r formy Karty - mozliwy jest wyb6r Karty tradycyjnej (plastikowej), Karty elektronicznej lub obu tych form. Je2eli wniosek dotyczy przyznania
dodatkowej formy Karty, nalezy wybrac tylko tg formg, kt6rej czlonek rodziny wielodzietnej obecnie nie posiada

4) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
5) Numer telefonu kom6rkowego (zarejestrowany u polskiego operatora) oraz adres poczty elektronicznej nalezy obowiqzkowo poda6 w sytuacji

wnioskowania o Kartg Duzej Rodziny w formie elektronicznej.



Powy2sze dane identyfikacyjne dotyczq:

rodzica

malzonka

dziecka w wieku do 18. roku zycia

dziecka w wieku do 1 8. roku 2ycia umieszczonego w rodzinie zastgpczej lub rodzinnym domu dziecka

dziecka w wieku powyzej 18. roku 2ycia kontynuuj4cego naukg
w szkole lub szkole wy2szq

osoby, w wieku powyzej 18. roku 2ycia, o kt6rej mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej

d owyzej 18. roku zycia legitymujqcego sig orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
ncl
dziecka, kt6re bylo na utrzymaniu rodzicalrodzic6w lub malzonka rodzica, niespelniajqcego obecnie warunk6w wskazanych w
ustawie o Karcie Duzej Rodziny (1)
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1) Przez dziecko spelniajqce warunki wynikajqce z ustawy o Karcie Du2ej Rodziny nale2y rozumie6 dziecko, kt6re w chwili skladania wniosku jest w wieku

do 18 roku 2ycia lub w wieku do 25 roku 2ycia, jeheli uczy sig w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczef wiekowych, jezeli legitymuje siq orzeczeniem o

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawno6ci. Dziecku niespelniajqcemu warunkow wynikajqcych z Karty Duzej Rodziny nie przysluguje prawo

do Karty Du2ej Rodziny. Ponadto prawo do posiadania Karty przysluguje dziecku wylqcznie, je5li w dniu skladania wniosku o przyznanie Karty co najmniej

troje dzieci w rodzinie spelnia powy2sze warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz malzonkowi rodzica prawo do posiadania Karty pzysluguje, je6li majq lub mieli

lqcznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez wzglgdu na ich wiek.

Stopiefi niepelnosprawno6ci: (1 )

I umiarkowany

I znaczny

Okres wa2no6ci orzeczenia: (1)

l_.l bezterminowo

zgoonre z orzeczenrem o u stopntu

Planowany termin ukoriczenia nauki w danej szkole lub szkole wy2szej:

MIEJSCE ZAMIESZKANIA CZTONKA RODZINY WIELODZIETNEJ fl Taznacz je2eli miejsce zamieszkania czlonka rodziny wielodzietnej jest

^4 ^hi^^ / n,i^r^i^-. | | inne ni2 miejsce zamieszkania wnioskodawcy.uf . ulf fftfd I vLtc||ud-

02. Kod pocztowy: 03. Mieiscowo66:

05. Numer domu: 06. Numer lokalu:

0T.Zagraniczny kod pocztowy: (1) 08. Nazwa pafistwa: (1)

w pzvoadku. odv adres iest innv ni2 polski.


