
KDR

WNIOSEK
O PRZYZNANIE KARTY DUzEJ RODZINY

LUB IfVYDANIE DUPLIKATU KARTY DUZEJ RODZINY
1. Wypelniaj WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego toisamoSd" dotyczqtylko tych os6b, kt6rym nie nadano numeru PESEL,
3. Pola wyboru zaznaczaj I tun [.

NAzwA oRGANU wLASclwEGo PRowADzAcEGo posrEpowANrE w spRAwtE KARTY DUZEJ RoDztNy (1)

ADRES oRGANU wtAsclwEco PRowADzAcEGo posrEpowANtE w spRAWtE KARTY DUZEJ RoDztNy (1)
01. Gmina / Dzielnica

02. Kod pocztowv

[tr-t_]-r-]
03. MiejscowoSi

04 Ulica

05. Numer domu - 06. Numer mieszkania
(1) Przez organ wla6ciwy rozumie sig w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta wlaSciwego ze wzglgdu na miejsce zamieszkania osoby skladajqcej wniosek

CZESC | - Dane wnioskodawcy
DANE WNIOSKODAWCY
01.lmiq 02 Nazwisko

Data urodzenia (dd / mm / nrr) 05. Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samoSc (1)03 Numer PESEL

(1)Wypelnij tylko w pzypadku, gdy nie nadano numeru pESEL.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
01. Gmina I Dzielnica

02. Kod pocztowy

m rlr 03. Miejscowo6d

04 Ulica

05. Numer domu

ADRES DO KORESPONDENCJI
0'1 Gmina / Dzielnica

06. Numer mieszkania

l_l Wypetnr; je2eli adres do korespondencji jest inny niz miejsce zamieszkania

02. Kod pocztowy
f--T----l tr-T--T------r|| l-| t l

04 Ulica

03. MiejscowoS6

05. Numer domu 06. Numer mieszkania

DANE KONTAKTOWE
01. Numer telefonu stacjonarnego (1) 02. Numer telefonu komorkowego (1) 03. Adres poczty elektronicznej (2)

(1) Dotyczy osoby, ktora posiada telefon kontaktowy.
(2) Dotyczy osoby, ktora posiada adres poczty elekironicznej.

PAP-COM DRUKI HURT-DETAL Tet 42-6s31470.609 392 999
1t4 wersja: KDR(5)



UWAGA!

Strong 2 i 3 naleZy powieli6 i wypelni6 dla kazdego czlonka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku.

CZESC ll - CzNonkowie rodziny wielodzietnej:

DANE CZTONKA RODZINY WIELODZIETNEJ

Dla czNonka rodziny wielodzietnej wskazanego poni2ej: (1 )

wnoszQ o pzyznanie dodatkowej formy Karty Du2ej Rodziny (czlonek rodziny
wielodzietnej posiada waznq Kartg w formie tradycyjnej albo elektronicznel(2)

l *no"zp o przyznanie Karty Duzej Rodziny

T *nor=g o wydanie duptikatu Karty Duzej Rodziny
w formie:

l-l ,"norrg o pzyznanie Karty Du2ej Rodziny dla nowego czlonka rodziny wielodzietnej ! traOycylnej (plastikowej)

wnoszQ o pzyznanie nowej Karty Du2ej Rodziny dla czlonka rodziny wielodzietnej,
kt6ry byl wcze5niej jej posiadaczem

l_l elektronicznej(3)

! nie wnoszQ o przyznanie Karty Duzej Rodziny

01 . lmiq pierwsze:

02. lmig drugie:

03. Nazwisko:

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

07 lmig ojca dziecka:

08. Nazwisko rodowe oica dziecka:

09. lmig matki dziecka:

10. Nazwisko rodowe matki dziecka:

11. Numer telefonu kom6rkowego: (5)

12. Adres poczty elektronicznej: (5)

1l Przyznanie obu form Karty jest bezplatne, natomiast wniosek o dom6wienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega oplacie w wysoko6ci 9,2121.
Wniosek o duplikat Karty podlega oplacie w wysoko5ci 9,4021 (za kazdy duplikat). Optaty wnosi sig do gminy wla6ciwej ze wzglgdu na miejsce
zamieszkania czlonka rodziny wielodzietnej Oplacie nie podlega wnioskowanie o dom6wienie Karty w formie elektronicznej, jeSli wniosek o
posiadanq obecnie Kartg tradycyjnq (plastikowq) zostal zlo2ony przed 1 stycznia 2018 r.

2) Przyznanie dodatkowej formy Karty Du2ej Rodziny jest mozliwe wylqcznie wtedy, gdy cz+onek rodziny wielodzietnej posiada waznq Kartg Jezeli
czlonek rodziny wielodzietnej posiada Kartg tradycyjnq (plastikowq), mo2e wnosid o przyznanie Karty w formie elektronicznej, a je6li posiada Kartg
elektronicznq, mo2e wnosi6 o przyznanie Karty tradycyjnej (plastikowej). Dodatkowa forma Karty mazawsze te same dane, co Karta posiadana
dotychczas, a zatem w przypadku zmiany danych na Karcie, konieczno6ci przyznania Karty z nowym terminem wazno6ci, jak r6wnie2 w przypadku
utracenia dotychczas posiadanej Karty w formie tradycyjnej (plastikowej), koniecznyjest wybor innego rodzaju wniosku. W przypadku wyboru tego
rodzaju wniosku dla czlonka rodziny wielodzietnej nie musisz wypelnia6 danych sluzqcych do weryfikacji prawa do posiadania Kady, a jedynie imig

(imiona), nazwisko, numer PESEL lub serig i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samoSc, datgqrodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartq
w formie elektronicznej - takze 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 Jezeli wniosek dotyczy przyznania
dodatkowej formy Karty, nale2y wybra6 tylko te forme, kt6rej czlonek rodziny wielodzietnej obecnie nie posiada.

4) Wypetnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
5) Numer telefonu kom6rkowego (zarejestrowany u polskiego operatora) oraz adres poczty elektronicznej nale2y obowiqzkowo podac w sytuacji

wnioskowania o Kadg Duzej Rodziny w formie elektronicznej. 
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Powyisze dane identyfikacyjne dotyczq:

rodzica

malzonka

dziecka w wieku do 18. roku zycia

dziecka w wieku do 18. roku zycia umieszczonego w rodzinie zastqpczej lub rodzinnym domu dziecka

dziecka w wieku powyzej 18. roku zycia kontynuujqcego naukq
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

dziecka w wieku goyivy2ej 18. roku zycia legitymujqcego siq orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
nrepeinosprawnoscl

dziecka, kt6re bylo na utrzymaniu rodzicalrodzic6w lub mal2onka rodzica, niespelniajqcego obecnie warunk6w wskazanych w
ustawie o Karcie Duzej Rodziny (1)

T
Tr
T
T
T
T
T

1) Pzez dzrecko spelniajqce warunki wynikajqce z ustawy o Karcie Duzej Rodziny nalezy rozumied dziecko, kt6re w chwili skladania wniosku jest w wieku
do 18 roku zycia lub w wieku do 25 roku 2ycia, jeleli uczy sig w szkole lub szkole wy2szet1, bez ograniczeh wiekowych, je2eli legitymuje siq ozeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawno6ci. Dziecku niespelniajqcemu warunk6w wynikajqcych z Karty Duzej Rodziny nie przyslugu.;e prawo
do Karty Duzej Rodziny. Ponadto prawo do posiadania Karty przysluguje dziecku wylqcznie, je6li w dniu skladania wniosku o pzyznanie Karty co najmniej
troje dzieci w rodzinie spelnia powyzsze warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz malZonkowi rodzica prawo do posiadania Karty pzysluguje, jeSli majq lub mieli
lqcznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez wzglgdu na ich wiek.

Stopieh niepelnosprawno6ci: (1 )

I umiarkowany

znaczny

l-l bezterminowo

zgodnie z orzeczeniem o albo znacznym stopniu niepelnosprawnoSci.

Okres wa2no6ci orzeczenia: (1)
'11 . Data: (dd / mm /

Planowany termin ukofczenia nauki w danej szkole lub szkole wy2szej:

Mf EJSCE ZAMIESZKANIA CZLONKA RODZINY WIELODZIETNEJ I Zaznacz je2eti miejsce zamieszkania czlonka rodziny wietodzietnej jest

01 . Gmina / Dzielnica: | | inne niz miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

02. Kod pocztowy: 03. Mieiscowo66:

05. Numer domu: 06. Numer lokalu:

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

w pzypadku, gdy adres iest inny niz polski.

a,/a



czESc lll - oswiadczenia:

OSwiadczam,2e:

- powy2sze dane sq prawdziwe,

- jestem umocowany/umocowana do zlo2enia wniosku o przyznanie Karty Du2ej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Du2ei

Rodziny oraz do odebrania Karty Du2ej Rodziny lub duplikatu Karty Du2ej Rodziny w imieniu czlonk6w rodziny
wielodzietnej wskazanych w niniejszym wniosku.

Zaznacz,je2eli wnosisz dla czlonk6w rodziny wskazanych na wniosku o Kartg w formie elektronicznej i chcesz, aby
rodzic/rodzice oraz mal2onek rodzica mogli wy5wietla6 Karty wszystkich czlonk6w rodziny.
Je2eli chcesz samodzielnie dokona6 wyboru os6b, kt6rych Karty bgdq mogli wy6wietla6 rodzice lub mal2onek rodzica, nie
zaznaczaltego pola, tylko wypelnij zalqcznikzKDR-O4 Informacja o osobach, kt6re bgdq mogly wy5wietla6 kartg elektronicznq na

swoich uaqdzeniach mobilnych.

Do wniosku dolqczam nastepujqce dokumenty:

2)

3)

4)

lSwiadczam, 2e jestem Swiadoma/Swiadomy odpowiedzialnofici karnej za zloienie falszywego ofwiadczenia,

(MiejscowoSc) (Data: dd / mm / nrr) (Podpis wnioskodawcy)

PAP-COM DRUKI HURT-DETAL Tel. 42-6531470,609 392 999 4/4
wersja: KDR(5)



UWAGA!

Strong 2 i 3 nale2y powieli6 i wypelni6 dla kazdego czlonka rodziny wielodzietnej wskazanego we wniosku.

CZESC ll - Gzlonkowie rodziny wielodzietnej:

DANE CZLONKA RODZINY WIELODZIETNEJ

Dla czlonka rodziny wielodzietnej wskazanego poni2ej: (1)

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

[--l *nor=g o przyznanie Karty Duzej Rodziny

| *norrg o wydanie duplikatu Karly Du2ej Rodziny
w formie:

| *norrg o przyznanieKarty Duzej Rodziny dla nowego czlonka rodziny wielodzietnej ! traOycy.lnej (plastikowej)

wnoszQ o pzyznanie nowej Karty Duzej Rodziny dla czlonka rodziny wielodzietnej,
kt6ry bylwcze5niej jej posiadaczem

l_-l elektronicznej(3)

I nie wnosze o przyznanie Karty Duzej Rodziny

04. Numer PESEL: 05, Data urodzenia: (dd / mm / rrrr) 06, Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego tozsamo6i: (4)

07 lmie ojca dziecka:

08. Nazwisko rodowe ojca dziecka:

09. lmig matki dziecka:

10. Nazwisko rodowe matki dziecka:

11 Numertelefonu kom6rkowego: (5)

12 Adres poczty elektronicznej: (5)

1l Przyznanie obu form Karty jest bezplatne, natomiast wniosek o dom6wienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega oplacie w wysoko6ci 9,2121
Wniosek o duplikat Kady podlega oplacie w wysokoSci 9,4ozl (za kazdy duplikat). Oplaty wnosi sig do gminy wla6ciwej ze wzglgdu na miejsce
zamieszkania czlonka rodziny wielodzietnej. Oplacie nie podlega wnioskowanie o domowienie Karty w formie elektronicznej, jeSli wniosek o
posiadanE obecnie Kartq tradycyjnq (plastikowq) zoslalzlo2ony przed 1 stycznia2018 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), mo2e wnosi6 o przyznanie Karty w formie elektronicznej, a je5li posiada Kartq
elektronicznq, mo2e wnosi6 o przyznanie Karty tradycyjnej (plastikowej). Dodatkowa forma Karty ma zawsze te same dane, co Karta posiadana
dotychczas, azalem w przypadku zmiany danych na Karcie, koniecznoSci przyznania Kady z nowym terminem wa2no6ci, jak r6wniez w przypadku
utracenia dotychczas posiadanej Kafty w formie tradycyjnej (plastikowej), konieczny jest wyb6r innego rodzaju wniosku. W przypadku wyboru tego
rodzaju wniosku dla czlonka rodziny wielodzietnej nie musisz wypelnia6 danych sluzqcych do weryfikacji prawa do posiadania Karty, a jedynie imig

(imiona), nazwisko, numer PESEL lub seriq i numer dokumentu potwierdzajEcego tozsamoSd, datg\rodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kadg
w formie elektronicznej - takze numer telefonu, adres e-mail oraz informacjg o osobach, kt6re bgdq mogly wySwietla6 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 Kafty tradycyjnej (plastikowej), Karty elektronicznej lub obu tych form. Jezeli 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 nale2y obowiqzkowo poda6 w sytuacji

wnioskowania o Kartg Duzej Rodziny w formie elektronicznej



Powy2sze dane identyfikacyjne dotycz4:

rooztca

malZonka

dziecka w wieku do 18. roku 2ycia

dziecka w wieku do 18. roku Zycia umieszczonego w rodzinie zastqpczej lub rodzinnym domu dziecka

dziecka w wieku powyzej 18. roku zycia kontynuujqcego naukq
w szkole lub szkole wy2szej

osoby, wwieku powyzej 18. roku 2ycia,o kt6rej mowa w art.37 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastgpczel

d owyzej 18. roku zycia legitymujqcego siq orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
ncl

dziecka, kt6re byto na utzymaniu rodzicalrodzic6w lub mal2onka rodzica, niespelniajqcego obecnie warunk6w wskazanych w
ustawie o Karcie Duzej Rodziny (1)

T
T
!
T
T
tr
T
tr

1) Pzez dziecko spelniajqce warunki wynikajqce z ustawy o Karcie Duzej Rodziny nale2y rozumiei dziecko, kt6re w chwili skladania wniosku jest w wieku

do 18 roku 2ycia lub w wieku do 25 roku 2ycta, jeZeli uczy sig w szkole lub szkole wyzszej, bez ograniczeri wiekowych, je2eli legitymuje sig orzeczeniem o

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawno5ci. Dziecku niespelniajqcemu warunk6w wynikajqcych zKarly Duhetl Rodziny nie pzysluguje prawo

do Karty Duzej Rodziny. Ponadto prawo do posiadania Karty przysluguje dziecku wylqcznie, jeSli w dniu skladania wniosku o pzyznanie Karty co najmniej

troje dzieci w rodzinie spelnia powy2sze warunki. Rodzicowi/rodzicom oraz mal2onkowi rodzica prawo do posiadania Kady przysluguje, je6li majq lub mieli

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

Stopiefi niepeNnosprawno5ci: (1 )

I umiarkowany

Ll znaczny

Okres wa2no6ci orzeczenia: (1)

bezterminowo

z orzeczentem o al00 ntepefnosprawnosct.

Planowany termin ukofczenia nauki w danej szkole lub szkole wy2szej:

Mf EJSCE ZAMIESZKANIA CZLONKA RODZINY WIELODZIETNEJ f--l Zaznacz je2eli miejsce zamieszkania czlonka rodziny wielodzietnej jest

^4 ^Mi^^ 
/ n-i^r^i^^. | | inne niz miejsce zamieszkania wnioskodawcy.u f . uf f lff fd I uztcn|ua.

02. Kod pocztowy: 03. Mieiscowo66:

05. Numer domu: 06. Numer lokalu:

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

ii w orzvoadku. odv adres iest innv niz polski.



ZKDR.Ol

oSWIADcZENIE
O PLANOWANYM TERMINIE UKONCZENIA NAUKIW SZKOLE

LUB SZKOLE WYZSZEJ

1. Wypelniaj WIELKIMI LITERAMI.

2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samoSi" dotyczq tylko tych os6b, kt6rym nie nadano numeru PESEL.

3. Pof a wyboru zaznaczaj I lub [].
DANE WNIOSKODAWCY
Nie wypelniaj danych wnioskodawcy, je2eli skladasz zalqcznik jednocze5nie z wnioskiem.

01, lmig

02, Nazwisko

03 Numer PESEL 04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) 05. Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo6c ('1)

(1)Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL

OSwiadczam,2e:

DANE DZIECKA, KTOREGO DOTYCZY OSWIADCZENIE
ilnrQ:

Nazwisko:

Numer PESEL: Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego tozsamo56: (1)

(1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,

uczy srq w:

szkole

szkole wyzszej
Data: (dd I mm I rrrr)

Planowany termin ukoriczenia nauki to:

RODZAJ SZKOI.Y LUB SZKOT-Y WYZSZEJ. DO KTOREJ U CZESZCZA DZI EC KO

DANE ADRESOWE SZKOT-Y LUB SZKOLY WYZSZEJ, DO KTOREJ UCZESZCZA DZIECKO
Gmina / Dzielnica:

Kod pocztowy: Miejscowo6i:rT__l f-r-f__lrrt-tttl
Ullca:

Nurner domu: Numer lokalu:

Zagraniczny kod pocztowy: (1) Nazwa panstwa: (1 )

(1 ) tA/ypelnij w przypadku, gdy adres jest inny ni2 polski

OSwiadczam, 2e jestem Swiadoma/Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlo2enie falszywego oSwiadczenia

L

(Podpis wnioskodawcy)(MiejscowoS6)

strona:1/1

(Data: dd I mm I rrrr\

wersjar ZKDR-O1(2)



ZKDR-03

OSW|ADCZENIE
DOTYCZACE WLADZY RODZICIELSKIEJ

1. Wypelniaj WIELKIMI LITERAMI.
2.Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzajqcego to2samoS6" dotyczq tylko tych os6b, kt6rym nie nadano numeru PESEL.

DANE WNIOSKODAWGY
Nie wypelniaj danych wnioskodawcy, je2eli skladasz zalqcznik jednoczefnie z wnioskiem.

0'l lmig

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

(1) Wypelnq tylko w pzypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

DANE OSOBY, KToREJ DOTYCZY OSWADCZENIE
01.lmig

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

(1) Wypelnij tylko w przypadku, gdy nie nadano nurneru PESEL.

Oswiadczam, ze osoba, kt6rej oSwiadczenie dotyczy, nie jest lub nie byla pozbawiona wladzy rodzicielskiej ani ograniczona we wladzy
rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastgpczej oraz ma lub miala na utrzymaniu wskazane ponizej dzieci wymienione
we wniosku o przyznanie Karty Duzej Rodziny:

Wpisz imiona i nazwiska oraz numery PESEL lub dokument6w to2samo6ci.

Oswiadczam, 2e jestem Swiadoma/Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej za zlozenie falszywego ofwiadczenia.

(Miejscowo6c)

Tel.42-6537470, 609 392 999

(Podpis wnioskodawcy)

PAP-COIV HURT-DETAL 1/1

(Data: dd I mm I rrrr)

wersja: ZKDR-03(2)



zKmR-04

MOEItNYfrh{

04. Data urodzenia {dd / mm / rrrr) 05. Seria i numer dol<umen{u potwierdaajqcego tozsamo$c (1)

n,bsomv,F.-dT6Rtr,J*DI"Y Y $ I :6fmr{ffffi::{it}
01. Inrig

0gi:,NA;WisR{::' :'::r':":

0itirrrurrci.i Ei 05. Seiia i nurnel rldkumentu potwie(dx*jaB 'toz$Ailrodd {2)

Kartg osoby, kt6rej clotyczy oriwifldfiuenie, poza t4 osobq, rno*e wy6wietlac takte rodzic lub rna{*onek roduica, jedli posiada

Kartq elektronisznE lub rownlet s nlq wnis$kuje. -,le$li chse$z, aby rodzicl rma{2snek rodzica wydwietla{ na swoitt! uruqdzentu

lMobifulym Kartq osoby, ktdnej dotyezy o$wiadczenie, uzupetnij"iego dane.

OS. S*rlu i nurur.lotturnunlu poitvierclzajqceEo tozsamo6c ('l!

\

ii::ir:i:rlit ii+:t:::::::i:i:ilii:':i:t::itt.,::;,::,::i;t.:::it::::::::t.::,::,:t::::,::::i::

wersja: ZKDR-0.4(2)PAF"COM DRUKI HURT"DETAL Tel" 42653'14?0,609 3S2 S9$
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os. Seria I num"i Aotr*Jntu potrruierAzaj+ugo iors"*osi (rt

urodzenia (dd / mnt / rnr 05. Seria i numer dokumentu potuierdzajqcego tozsamosi (1)

Malzonek rodzica

O6wiadczam, i:e jestern flwiadoma/swiadomy adpawiedzialno$cr karnej za zloflenie falszywego aSwiadczenia.

(Miejscowodd) (Podpis wnioskodawcy)

ili:, 

-i:ii (1) Wypelnij tylko w ptzypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

PAP"COM DRUKI I"IURT"DETAL Tel.426s31470.609 392 999 2/2

(Data: dd / mm / rrrt

wersja: ZKDR-04(2)


