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Wnoszę o wydanie Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej uprawniającej członków mojej rodziny do 
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Sprawę prowadzi: pokój 322a, III p. tel. (14) 688-33-58 
Starostwo czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 
  
ZPS 7.1/01.07.2012

  miejscowość, dnia  TELEFON (stacjonarny, komórkowy)

  ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż podany wyżej)

  ADRES (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

  WNIOSKODAWCA (nazwisko i imię )

Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób:

  SERIA I NR DOWODU OSOBISTEGO

imię i nazwisko data ur. PESEL

seria i nr  
dokumentu 
tożsamości

stopień pokrewieństwa /  
sprawowania opieki  
przez wnioskodawcę

 DUŻEJ RODZINY 3+*
 RODZINY ZASTĘPCZEJ*

 PESEL

 miejsce zam.

 zaznacz właściwe*

 miejsce zam.

 miejsce zam.

 miejsce zam.

 miejsce zam.

 miejsce zam.

 miejsce zam.



.......................................................... 
(data)

Elektroniczne Biuro Obsługi 
www.powiat.tarnow.pl 

Or-1.3/PG-I-01/01.01.2010     str.2/2
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 OŚWIADCZENIE 
 Przyjmuję do wiadomości, że:  

- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wnioskiem o wydanie „Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny 
Zastępczej” jest Starosta Tarnowski, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów,  

- dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku, 
- dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa, 
- podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoczesna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku,  
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. 
  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Starostę Tarnowskiego, z siedzibą w Tarnowie 
przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów dla celów związanych z wydaniem „Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej".

Uwaga:  
  
Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:  
  

a) dokument tożsamości  - w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu); 
b) akt urodzenia - w przypadku dzieci do 6 lat (oryginał do wglądu); 
c) aktualną legitymację szkolną  - w przypadku dzieci w wieku szkolnym (oryginał do wglądu); 
d) aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki  - w 

przypadku osób powyżej 18 roku życia (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) oraz dokument 
tożsamości (do wglądu); 

  
 Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny pozostają we wspólnym 
gospodarstwie domowym oraz że powyższe dane 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.

.................................................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy)

.......................................................... 
(data)

.................................................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Kwituję odbiór …… sztuk „Kart Dużej Rodziny 3+ /rodziny zastępczej”. Dane na kartach są zgodne z 
podanymi we wniosku

.......................................................... 
(data)

.................................................................................... 
(czytelny podpis wnioskodawcy)

  Adnotacje urzędowe
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Oświadczam, że moja rodzina składa się z następujących osób:
imię i nazwisko
data ur.
PESEL
seria i nr 
dokumentu
tożsamości
stopień pokrewieństwa / 
sprawowania opieki 
przez wnioskodawcę
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 OŚWIADCZENIE
 Przyjmuję do wiadomości, że: 
- Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wnioskiem o wydanie „Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej” jest Starosta Tarnowski, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, 
- dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku,
- dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoczesna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku, 
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Starostę Tarnowskiego, z siedzibą w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów dla celów związanych z wydaniem „Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej".
Uwaga: 
 
Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty: 
 
a) dokument tożsamości  - w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu);
b) akt urodzenia - w przypadku dzieci do 6 lat (oryginał do wglądu);
c) aktualną legitymację szkolną  - w przypadku dzieci w wieku szkolnym (oryginał do wglądu);
d) aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki  - w przypadku osób powyżej 18 roku życia (ważne 1 miesiąc od daty wystawienia) oraz dokument tożsamości (do wglądu);
 
         Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym oraz że powyższe dane 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.
....................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
..........................................................
(data)
....................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Kwituję odbiór …… sztuk „Kart Dużej Rodziny 3+ /rodziny zastępczej”. Dane na kartach są zgodne z podanymi we wniosku
..........................................................
(data)
....................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)
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