
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/122/15 z dnia 29 października 2015 r.

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny wydawana jest tylko i wyłącznie na wniosek
osoby zamieszkującej na terenie gminy Cieszyn.

Wniosek :

w celu wydania Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny należy pobrać stosowny wniosek
dostępny w budynku ratusza Rynek 1 (parter) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Kochanowskiego 14 pok. 5, 7 (parter) w formie
papierowej lub elektronicznej z strony programu www.um.cieszyn.pl oraz BIP UM w
Cieszynie wypełnić oraz  złożyć  w biurze podawczym UM Cieszyn Rynek 1 lub  w
Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Wniosek w imieniu
osób niepełnoletnich składa jeden z rodziców ,opiekunów prawnych, lub małżonek
rodzica.

Dokumenty dodatkowe:

1. W  przypadku  pełnoletnich   członków  rodziny  pobierających  naukę  należy
dodatkowo  pobrać  oraz  załączyć  oświadczenie  (załącznik  nr  1)  o  terminie  jej
zakończenia.

2. W  przypadku  członków rodziny  posiadających  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub
znacznym stopniu niepełnosprawności należy załączyć kopię orzeczenia.

3. W przypadku  dzieci  umieszczonych  w  rodzinie  zastępczej  lub  rodzinnym domu
dziecka  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka.

4. W przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  załączyć należy zaświadczenie o
pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Opłaty : 

brak

Procedura wydania karty

1. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku Urząd Miejski w Cieszynie zweryfikuje dane
wnioskodawcy  oraz  pozostałych  osób,  a  w  przypadku  wystąpienia  braku  lub
niepełnych danych wezwie do uzupełnienia danych oraz w przypadku nie spełniania
kryteriów odmówi wydania karty zawiadamiając pisemnie o tym fakcie.

2. W ciągu 30 dni od złożenia wniosku każdej osobie Urząd Miejski  w Cieszynie wyda
indywidualną kartę zawierającą imię, nazwisko, pesel, oraz numer kolejny karty z
oznaczeniem terminu ważności dla rodziców oraz opiekunów prawnych, członków
rodziny  posiadających  orzeczenie  o  umiarkowanym  lub  znacznym  stopniu
niepełnosprawności bezterminowo, a w przypadku niepełnoletnich oraz pełnoletnich
członków rodziny pobierających naukę do 25 roku życia z terminem ważności.

3. Wnioskodawca przy odbiorze karty okazuje dokument tożsamości, a także kwituje
odbiór swojej karty oraz niepełnoletnich członków rodziny.

4. Przy odbiorze karty wnioskodawca otrzyma informację o wykazie ulg i uprawnień
przysługujących na terenie gminy Cieszyn (załącznik nr 3).

5. Posiadacz karty którego karta straciła ważność (upływ terminu lub utrata uprawnień
do  karty)  zobowiązany  jest  do  zwrotu  Cieszyńskiej  Karty  Dużej  Rodziny  do
Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie w terminie do 30
dni. 



6. Kartę która traci ważność można przedłużyć nie szybciej jak 30 dni przed terminem
upływu ważności, okazując dokumenty potwierdzające możliwość do korzystania z
uprawnień.

7. Posiadacz  który  utracił  lub  zniszczył  wydaną  kartę  niezwłocznie  zawiadamia
Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego o tym fakcie oraz wypełnia  na tę
okoliczność oświadczenie (załącznik nr 2).



WNIOSEK O PRZYZNANIE CIESZYŃSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
 

WYDANIE KARTY PO RAZ PIERWSZY / WYDANIE DUPLIKATU*

Cieszyn  …………………………………..
                          (Data: dd/mm/rrrr

Dane wnioskodawcy 
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Adres zamieszkania w Cieszynie
Ulica: Numer domu: Numer lokalu:

Gmina/Dzielnica: Kod pocztowy: Miejscowość/Poczta:

Adres do korespondencji 

Wnoszę o przyznanie Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu* dla

następujących członków rodziny wielodzietnej:

1. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□ rodzic;
□ małżonek rodzica
□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo  znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

2. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

3. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie



4. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

5. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

6. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

7. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

8. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie



9. Dane członka rodziny wielodzietnej
Imię (imiona): Nazwisko:

Data urodzenia: dd/mm/rrrr PESEL: 

Zaznaczyć właściwy kwadrat:

□  dziecko
□ dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym 

albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Adres zamieszkania w Cieszynie

*- niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CIESZYŃSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

Oświadczam, że :

1. Nie jestem pozbawiona/ pozbawiony władzy rodzicielskiej;
2. Dane zawarte we wniosku oraz oświadczenia są zgodne z prawdą i jestem świadoma/y
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń oraz zobowiązuję się 
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 
wniosku;
3. Zostałam/em poinformowana/y, że Cieszyńska Karta Dużej Rodziny ma charakter 
osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana nieuprawnionym osobom.

Cieszyn,  dnia .....................................

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

.            
                                                  ( podpis osoby składającej oświadczenie)

Zostałem/łam pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej art. 233 k.k. zgodnie z
którym za złożenie fałszywych zeznań grozi pozbawienie wolności do lat 3.

Cieszyn,  dnia .....................................

                                                                ..............................................................................
                                                  ( podpis osoby składającej oświadczenie)

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych w celu wydania Cieszyńskiej

Karty Dużej Rodziny zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.) przez podmioty uprawnione do realizacji

programu.

  Cieszyn,  dnia .....................................

                                                                 ….….....................................................................
                                                  ( podpis osoby składającej oświadczenie)



Załącznik nr 1 

OŚWIADCZENIE O KONTYNUOWANIU NAUKI 
(wypełniają dzieci, które ukończyły 18 lat) 

Oświadczam, że …………………………………………………………………….. 
imię i nazwisko, PESEL

kontynuuję naukę w roku szkolnym / akademickim  …………………….  / ………………….. 

w …………………………………………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły lub szkoły wyższej )

planowany termin ukończenia nauki : ….....................................................

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

 ………………………………… …………………………………………………..
 data                podpis osoby składającej oświadczenie  



Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O UTRACIE/ZNISZCZENIU*

Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny

Oświadczam, że w dniu..........................utraciłam/em/* Cieszyńską Kartę Dużej Rodziny 

 o numerze..................................

......................................................................…
 imię i nazwisko

......................................................................…
adres zamieszkania

Powodem utraty Karty 
jest .............................................................................................................

*- niepotrzebne skreślić

                                                                             .................................................................
                                                                                             (data i czytelny podpis)



Załącznik nr 3

POTWIERDZENIE ODBIORU

Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny

Potwierdzam odbiór Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart niepełnoletnich członków
rodziny :

Cieszyn,  dnia .....................................

                                                                     ........................................................              
                                                   Imię i nazwisko

Oświadczam,  że zostałem/łam* poinformowany/na o przysługujących mi  uprawnieniach
przez  wskazanie  strony  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w  Cieszynie  oraz  programu
Cieszyńskiej  Karty  Dużej  Rodziny  na  których  jest  zamieszczony  wykaz  uprawnień
przysługujących na podstawie programu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienia do korzystania  z
programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia
Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

*- niepotrzebne skreślić

                                                                             …...........................................................
 (podpis osoby składającej oświadczenie)   

   


	OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE CIESZYŃSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY

