
Wniosek  

o wydanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny 
(proszę wypełnić czytelnie: komputerowo lub drukowanymi literami) 

 

Jasło, dnia ………………. 

 

…………………………………………… 

(imię i nazwisko wnioskodawcy  

tj. matki/ ojca / opiekuna) 

 

…………………………………………… 

(seria i numer dowodu osobistego) 

 

…………………………………………… 

(adres zamieszkania) 

 

…………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

…………………………………………… 

  (numer telefonu) 

 

…………………………………………… 

(adres e-mail) 

  

 

Wnoszę o wydanie …. egzemplarzy Karty. Jednocześnie oświadczam, że rodzina nasza składa 

się z następujących osób, pozostających na naszym utrzymaniu, wspólnie zamieszkujących pod 

adresem:…………………………………………………………………. 

 

1.…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL matki/ opiekuna ) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

2.…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL ojca / opiekuna ) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

3. …………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

 

 



4.…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

5.…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

6. …………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

7. …………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

8.…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

9.…………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

10 …………………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, PESEL dziecka) 

 

……………………………………………………………………………… 

(adres zameldowania) 

 

 

 

…………………         ……….......................................  
       (data)                                                                                             (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 
 

 

 



Do  wniosku o przyznanie Karty dołączam ( właściwe zakreślić): 

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość - dotyczy rodzica  i opiekuna    

( należy przedłożyć do wglądu oryginał); 

2) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki -

dotyczy dzieci powyżej 18 roku;  

3) oryginały, odpisy lub kserokopie, w szczególności następujących dokumentów: 

 a) postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem – dotyczy opiekuna 

prawnego; 

b) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - dotyczy dzieci 

posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; 

c) postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej - dotyczy dzieci umieszczonych  

w pieczy zastępczej; 

d) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej – dotyczy osób,  

o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej; 

e)inne dokumenty: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
 

 

…………………       ……….......................................  
     (data)                                                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie oświadczam, że:  

1. Nie mam ograniczonej władzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dzieci  

w pieczy zastępczej  ani nie jestem jej pozbawiona / pozbawiony w stosunku do dzieci 

wymienionych we wniosku; 

2. Dane zawarte we wniosku oraz oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem świadomy / a  

odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się 

niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku; 

3. Zostałam poinformowana / zostałem poinformowany, że Karta ma charakter osobisty  

i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom. 

 

…………………       ……….......................................  
     (data)                                                                                              (czytelny podpis wnioskodawcy)  
 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 

ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle danych 

osobowych zawartych we wniosku o wydanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny i załącznikach do 

wniosku – w celu wydania i użytkowania „Jasielskiej Karty Dużej Rodziny”. Podanie przez Państwa 

danych osobowych jest warunkiem korzystania z programu. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia 

zgody co skutkuje utratą możliwości uczestnictwa w programie.  

Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Jaśle reprezentowany przez Dyrektora MOPS w Jaśle z siedzibą przy ul. Szkolnej 25,  

38- 200 Jasło, tel. 134464328. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się 

Państwo skontaktować listownie na w/w adres lub pod adresem email: iod@mopsjaslo.pl. W związku 

z przetwarzaniem danych w celu określonym powyżej odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, 

które na podstawie stosownych umów podpisanych z MOPS Jasło przetwarzają dane osobowe. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w 

zakresie i celu określonym w treści zgody. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że przysługuje 

mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, prawo do cofnięcia zgody, usunięcia danych 

osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile nie jest ono 

ograniczone innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe będą 

przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez 

okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Przysługuje 

Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. 

 

 

………………………                   ………………………………………………………….. 

 (data)                                     (w  imieniu własnym  oraz jako przedstawiciel ustawowy dzieci/opiekun 

                                                          wymienionych we wniosku: czytelny podpis wnioskodawcy)  

………………………………………………………........ 

………………………………………………………….... 

…………………………………………………………… 

 (w imieniu własnym:          

czytelne podpisy wszystkich  pozostałych pełnoletnich członków 

rodziny wymienionych we wniosku) 

 

 

Do odbioru Karty upoważniam ................................................................................................... 
    (imię, nazwisko i nr dowodu osobistego pełnoletniego członka rodziny,  

 wymienionego we wniosku) 

 

 

…………………       ……….......................................  
           (data)                                                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

 

** za osobę niepełnoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny. 

 


