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WNIOSEK 

O  PRZYZNANIE  KARTY  DUŻEJ  RODZINY LUB  

WYDANIE  DUPLIKATU  KARTY  DUŻEJ  RODZINY 

1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL. 

3. Pola wyboru zaznaczaj  v lub  X . 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

03 . Numer PESEL 

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

04 . Data urodzenia (dd / mm / rrrr ) . Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość  (1) 05 

02 . Nazwisko 

. Imię 01 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA 

. Kod pocztowy 02 

- 

03 . Miejscowość 

. Gmina / Dzielnica 01 

04 .  Ulica 

.  Num er domu 05 . Numer mieszkania 06 

RES  DO KORESPONDENCJI AD 
Zaznacz jeżeli adres do korespondencji jest inny niż miejsce zamieszkania. 

pocztowy Kod  .  02 

- 

03 . Miejscowość 

01 .  Gmi na / Dzielnica 

. Ulica 04 

05 . Numer domu 06 . Numer mieszkania 

NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY (1) 

ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY (1) 

02 . Kod pocztowy 

- 

03 . Miejscowość 

01 . Gmina / Dzielnica 

04 . Ulica 

05 . Numer domu 06 . Numer mieszkania 

(1)  Przez organ właściwy  rozumie się wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. 

CZĘŚĆ I - Dane wnioskodawcy 
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DANE KONTAKTOWE 

01 . Numer telefonu stacjonarnego  (1) 02 . Numer telefonu komórkowego  (1) 

(1)  Dotyczy osoby, która posiada telefon kontaktowy. 

(2)  Dotyczy osoby, która posiada adres poczty elektronicznej. 

03 . Adres poczty elektronicznej  (2) 
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CZĘŚĆ II - Członkowie rodziny wielodzietnej: 

DANE CZŁONKA RODZINY  WIELODZIETNEJ 

Dla członka rodziny wielodzietnej wskazanego poniżej: 

wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie 

tradycyjnej albo elektronicznej)(1)  

wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny (2)                   wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny 
                                                                                             wielodzietnej (2)  

wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny              wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2) 
 dla członka rodziny wielodzietnej, który był  
wcześniej jej posiadaczem (2) 

 
w formie: 

a)  tradycyjnej (plastikowej) (2) 

b)  elektronicznej (2) 

nie wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
 

 

 

 

1) 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 (plastikowej). 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 (plastikowej), 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, numer PESEL lub serię i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres 
e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej. 

2) Dla każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Karty, 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.  

3) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

4)  Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym miejscu jego numer 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 w załączniku do 
wniosku ZKDR-04 "Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych". 

 

03 : . Nazwisko 

: . Imię pierwsze 01 

02 . Imię drugie : 

04 . Numer PESEL : 06 . Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość : (3) 05 . Data urodzenia: (dd / mm / rrrr ) 

07 . Imię ojca dziecka : 

08 . Nazwisko rodowe ojca dziecka : 

09 . Imię matki dziecka : 

10 . Nazwisko rodowe matki dziecka : 

11 . Numer telefonu komórkowego : (4) 

12 . Adres poczty elektronicznej : (4) 
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Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą: 

rodzica                                                                                                                                         małżonka  

dziecka w wieku do 18. roku życia  

dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w 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 
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności: (1) 

umiarkowany 

znaczny 

Okres ważności orzeczenia: (1) 

11. Data: (dd / mm / rrrr) 

 bezterminowo 

1) Wypełnij zgodnie z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: 

12. Data: (dd / mm / rrrr) 

 

 

 

 

  

Miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej Zaznacz jeżeli miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej jest 

inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

. Kod pocztowy 02 : 

- 

. Gmina / Dzielnica : 01 

04 . Ulica : 

05 . Numer domu : 06 . Numer lokalu : 

. Miejscowość 03 : 

07 . Zagraniczny kod pocztowy : (1) 08 . Nazwa państwa : (1) 

(1)  Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. 
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CZĘŚĆ II - Członkowie rodziny wielodzietnej: 

DANE CZŁONKA RODZINY  WIELODZIETNEJ 

Dla członka rodziny wielodzietnej wskazanego poniżej: 

wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w 

formie tradycyjnej albo elektronicznej)(1)  

wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny (2) 

wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej (2)  

wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej 
jej posiadaczem (2) 

wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2) 
 

w formie: 

c)  tradycyjnej (plastikowej) (2) 

d)  elektronicznej (2) 

nie wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
 

 

 

 

4) 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 (plastikowej). 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 (plastikowej), 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, numer PESEL lub serię i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres 
e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej. 

5) Dla każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Karty, 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.  

6) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

4)  Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym miejscu jego numer 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 w załączniku do 
wniosku ZKDR-04 "Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych". 

 

03 : . Nazwisko 

: . Imię pierwsze 01 

02 . Imię drugie : 

04 . Numer PESEL : 06 . Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość : (3) 05 . Data urodzenia: (dd / mm / rrrr ) 

07 . Imię ojca dziecka : 

08 . Nazwisko rodowe ojca dziecka : 

09 . Imię matki dziecka : 

10 . Nazwisko rodowe matki dziecka : 

11 . Numer telefonu komórkowego : (4) 

12 . Adres poczty elektronicznej : (4) 
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Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą: 

rodzica                                                                                                                                         małżonka  

dziecka w wieku do 18. roku życia  

dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w 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 
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności: (1) 

umiarkowany 

znaczny 

Okres ważności orzeczenia: (1) 

11. Data: (dd / mm / rrrr) 

 bezterminowo 

1) Wypełnij zgodnie z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: 

12. Data: (dd / mm / rrrr) 

 

 

 

 

 

  

Miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej Zaznacz jeżeli miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej jest 

inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

. Kod pocztowy 02 : 

- 

. Gmina / Dzielnica : 01 

04 . Ulica : 

05 . Numer domu : 06 . Numer lokalu : 

. Miejscowość 03 : 

07 . Zagraniczny kod pocztowy : (1) 08 . Nazwa państwa : (1) 

(1)  Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. 
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DANE CZŁONKA RODZINY  WIELODZIETNEJ 

Dla członka rodziny wielodzietnej wskazanego poniżej: 

wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie 

tradycyjnej albo elektronicznej)(1)  

wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny (2)                   wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny 
                                                                                             wielodzietnej (2)  

wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny              wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2) 
 dla członka rodziny wielodzietnej, który był  
wcześniej jej posiadaczem (2) 

 
w formie: 

e)  tradycyjnej (plastikowej) (2) 

f)  elektronicznej (2) 

nie wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
 

 

 

 

7) 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 (plastikowej). 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 (plastikowej), 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, numer PESEL lub serię i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres 
e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej. 

8) Dla każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Karty, 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.  

9) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

4)  Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym miejscu jego numer 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 w załączniku do 
wniosku ZKDR-04 "Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych". 

 

03 : . Nazwisko 

: . Imię pierwsze 01 

02 . Imię drugie : 

04 . Numer PESEL : 06 . Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość : (3) 05 . Data urodzenia: (dd / mm / rrrr ) 

07 . Imię ojca dziecka : 

08 . Nazwisko rodowe ojca dziecka : 

09 . Imię matki dziecka : 

10 . Nazwisko rodowe matki dziecka : 

11 . Numer telefonu komórkowego : (4) 

12 . Adres poczty elektronicznej : (4) 
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Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą: 

rodzica                                                                                                                                         małżonka  

dziecka w wieku do 18. roku życia  

dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w 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 
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności: (1) 

umiarkowany 

znaczny 

Okres ważności orzeczenia: (1) 

11. Data: (dd / mm / rrrr) 

 bezterminowo 

1) Wypełnij zgodnie z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: 

12. Data: (dd / mm / rrrr) 

 

 

 

 

  

Miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej Zaznacz jeżeli miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej jest 

inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

. Kod pocztowy 02 : 

- 

. Gmina / Dzielnica : 01 

04 . Ulica : 

05 . Numer domu : 06 . Numer lokalu : 

. Miejscowość 03 : 

07 . Zagraniczny kod pocztowy : (1) 08 . Nazwa państwa : (1) 

(1)  Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. 
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DANE CZŁONKA RODZINY  WIELODZIETNEJ 

Dla członka rodziny wielodzietnej wskazanego poniżej: 

wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie 

tradycyjnej albo elektronicznej)(1)  

wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny (2)                   wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny 
                                                                                             wielodzietnej (2)  

wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny              wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2) 
 dla członka rodziny wielodzietnej, który był  
wcześniej jej posiadaczem (2) 

 
w formie: 

g)  tradycyjnej (plastikowej) (2) 

h)  elektronicznej (2) 

nie wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
 

 

 

 

10) 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 (plastikowej). 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 (plastikowej), 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, numer PESEL lub serię i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres 
e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej. 

11) Dla każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Karty, 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.  

12) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

4)  Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym miejscu jego numer 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 w załączniku do 
wniosku ZKDR-04 "Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych". 

 

03 : . Nazwisko 

: . Imię pierwsze 01 

02 . Imię drugie : 

04 . Numer PESEL : 06 . Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość : (3) 05 . Data urodzenia: (dd / mm / rrrr ) 

07 . Imię ojca dziecka : 

08 . Nazwisko rodowe ojca dziecka : 

09 . Imię matki dziecka : 

10 . Nazwisko rodowe matki dziecka : 

11 . Numer telefonu komórkowego : (4) 

12 . Adres poczty elektronicznej : (4) 
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Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą: 

rodzica                                                                                                                                         małżonka  

dziecka w wieku do 18. roku życia  

dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w 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 
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności: (1) 

umiarkowany 

znaczny 

Okres ważności orzeczenia: (1) 

11. Data: (dd / mm / rrrr) 

 bezterminowo 

1) Wypełnij zgodnie z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: 

12. Data: (dd / mm / rrrr) 

 

 

 

 

  

Miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej Zaznacz jeżeli miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej jest 

inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

. Kod pocztowy 02 : 

- 

. Gmina / Dzielnica : 01 

04 . Ulica : 

05 . Numer domu : 06 . Numer lokalu : 

. Miejscowość 03 : 

07 . Zagraniczny kod pocztowy : (1) 08 . Nazwa państwa : (1) 

(1)  Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. 
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DANE CZŁONKA RODZINY  WIELODZIETNEJ 

Dla członka rodziny wielodzietnej wskazanego poniżej: 

wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie 

tradycyjnej albo elektronicznej)(1)  

wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny (2)                   wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny 
                                                                                             wielodzietnej (2)  

wnoszę o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny              wnoszę o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (2) 
 dla członka rodziny wielodzietnej, który był  
wcześniej jej posiadaczem (2) 

 
w formie: 

i)  tradycyjnej (plastikowej) (2) 

j)  elektronicznej (2) 

nie wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny 
 
 

 

 

 

13) 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 (plastikowej). 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 (plastikowej), 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, numer PESEL lub serię i 
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres 
e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny wielodzietnej. 

14) Dla każdego rodzaju wniosku, poza sytuacją, gdy dla danego członka rodziny wielodzietnej wnioskodawca nie wnosi o przyznanie Karty, 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.  

15) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. 

4)  Jeżeli nie wnioskujesz dla tego członka rodziny wielodzietnej o Kartę w formie elektronicznej, możesz uzupełnić w tym miejscu jego numer 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 w załączniku do 
wniosku ZKDR-04 "Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych". 

 

03 : . Nazwisko 

: . Imię pierwsze 01 

02 . Imię drugie : 

04 . Numer PESEL : 06 . Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość : (3) 05 . Data urodzenia: (dd / mm / rrrr ) 

07 . Imię ojca dziecka : 

08 . Nazwisko rodowe ojca dziecka : 

09 . Imię matki dziecka : 

10 . Nazwisko rodowe matki dziecka : 

11 . Numer telefonu komórkowego : (4) 

12 . Adres poczty elektronicznej : (4) 
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Powyższe dane identyfikacyjne dotyczą: 

rodzica                                                                                                                                         małżonka  

dziecka w wieku do 18. roku życia  

dziecka w wieku do 18. roku życia umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

dziecka w wieku powyżej 18. roku życia kontynuującego naukę w 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 
dziecka w wieku powyżej 18. roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Stopień niepełnosprawności: (1) 

umiarkowany 

znaczny 

Okres ważności orzeczenia: (1) 

11. Data: (dd / mm / rrrr) 

 bezterminowo 

1) Wypełnij zgodnie z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej: 

12. Data: (dd / mm / rrrr) 

 

 

 

 

  

Miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej Zaznacz jeżeli miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej jest 

inne niż miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

. Kod pocztowy 02 : 

- 

. Gmina / Dzielnica : 01 

04 . Ulica : 

05 . Numer domu : 06 . Numer lokalu : 

. Miejscowość 03 : 

07 . Zagraniczny kod pocztowy : (1) 08 . Nazwa państwa : (1) 

(1)  Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski. 
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CZĘŚĆ III - Oświadczenia: 

Oświadczam, że: 

− powyższe dane są prawdziwe, 

− 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. 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 ...................................... 

 (Miejscowość) (Data: dd / mm / rrrr) (Podpis wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ 

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pole „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL 

 

 

 

 

Dane rodzica lub małżonka rodzica 

01. Imię: .................................................................................................................................................................................................................................................... 

02. Drugie imię: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: ......................................................................................................................................................................................................................................... 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (2) 

 

 

......................................................................................................... 

 

Oświadczam, że nie jestem pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej ani ograniczona we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do wskazanych poniżej dzieci wymienionych we wniosku o przyznanie Karty Dużej 

Rodziny. 

 
Proszę wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz numery PESEL lub dokumentów potwierdzającego tożsamość (2) 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

.......................................................               .......................................................                     ......................................................... 
                                  Miejscowość                                                               data                                                   podpis rodzica /małżonka rodzica 
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OŚWIADCZENIE  

DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ 

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pole „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL 

 

 

 

 

Dane drugiego rodzica lub małżonka rodzica 

01. Imię: .................................................................................................................................................................................................................................................... 

02. Drugie imię: ....................................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: ......................................................................................................................................................................................................................................... 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (2) 

 

 

......................................................................................................... 

 

Oświadczam, że nie jestem pozbawiony(a) władzy rodzicielskiej ani ograniczony(a) we władzy rodzicielskiej przez 

umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do wskazanych poniżej dzieci wymienionych we wniosku o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny. 

 
Proszę wpisać imiona i nazwiska dzieci oraz numery PESEL lub dokumentów potwierdzającego tożsamość (2) 

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

.......................................................               .......................................................                     ......................................................... 
                                  Miejscowość                                                               data                                                   podpis rodzica /małżonka rodzica 
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Obowiązek informacyjny 

1. Administratorem podanych przez Pana /Panią danych będzie Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą na  
ul. A. Mickiewicza 1, 16 - 400 Suwałki. 

2. W sprawie danych osobowych może się Pan /Pani kontaktować z nami pod adresem: iod@um.suwalki.pl 
3. Podane przez Pana /Panią we wniosku o wydanie KDR dane będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych dla 

uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny”. 
4. Podstawą przetwarzania przez nas podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. W każdej chwili może Pan /Pani wycofać udzieloną zgodę, po prostu pisząc do nas wiadomość lub osobiście 
informując osoby koordynujące Program „Karta Dużej Rodziny”. 

5. Dane podane przez Pana /Panią we wniosku będą przekazywane Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S. A. w 
Warszawie ul. Sanguszki 1 jako podmiotowi realizującemu produkcję blankietów kart tradycyjnych, personalizację 
blankietów kart tradycyjnych, dystrybucję Kart oraz zapewniającemu system teleinformatyczny umożliwiający obsługę 
funkcjonalności związanych z kartami elektronicznymi. 

6. Dane podane przez Pana /Panią we wniosku będziemy przetwarzać przez okres 1 roku od dnia utraty prawa do 
korzystania z Karty, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym Karta nie została przyznana, które przetwarza się 
przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja odmawiająca prawa do karty stała się ostateczna.  
W każdej chwili ma Pan /Pani prawo dostępu do podanych we wniosku danych, ich sprostowania, usunięcia zakresu, w 
którym przetwarzane są dane. 

7. Przysługuje Panu /Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, odnośnie przetwarzania podanych przez Pana 
/Panią danych osobowych. 

8. Podanie we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny danych osobowych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne do 
procesu wydania przedmiotowej Karty. 

9. Przetwarzanie danych podanych przez Pana /Panią we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny odbywa się w sposób 
zautomatyzowany, jednakże dane członka rodziny wielodzietnej nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania 
decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Pana /Pani sytuacje prawną lub wywołać dla Pana /Pani inne podobne doniosłe 
skutki.  

 
     

 
...................................................... 

Data i podpis czytelny Wnioskodawcy 
 

 


