
PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE WIELKOPOLSKIEJ KARTY RODZINY/ 

WYDANIE DUPLIKATU WIELKOPOLSKIEJ KARTY RODZINY1)  

 

……………………..…………………………     …………………………….                         
                                                                                    (Miejscowość)                        (Data:  dd/mm/rrrr)  

 
  

 
 
Wnoszę o przyznanie  Wielkopolskiej Karty Rodziny/ wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty 
Rodziny1) dla następujących członków rodziny wielodzietnej:  
  
 

 
      
Dane członka rodziny wielodzietnej   
  
Imię (imiona):  
  

  
Nazwisko:  

  
Data urodzenia: dd/mm/rrrr  
  
  

Zaznaczyć właściwy kwadrat:  

 □ Rodzic;  

 □ Dziecko;   

 □ Dziecko legitymujące się orzeczeniem o  
umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności;  

  
Planowany termin ukończenia nauki w danej szkole 
lub szkole wyższej:  
dd/mm/rrrr2)   

  
Adres zamieszkania: Telefon: 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

Gmina Kod pocztowy Miejscowość/Poczta 
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Oświadczam, że jestem umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Wielkopolskiej Karty 
Rodziny/wydanie duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny1) oraz do odebrania Wielkopolskiej Karty 
Rodziny/duplikatu Wielkopolskiej Karty Rodziny1) w imieniu rodziny wielodzietnej, wskazanych w 
niniejszym wniosku.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych, zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w zbiorze danych osobowych 
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bralinie.  
 

  

             …………………………………………………… 
       (czytelny podpis)  

 

 

1) Niepotrzebne skreślić 
2) Wypełnić wyłącznie w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia zgodnie z oświadczeniem o 

uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej. 


