
                                                                                              Załącznik nr 1do Regulaminu 

                              wydawania i korzystania 

      z „Janowskiej Karty Dużej Rodziny" 

 
 
……………..……………………………………… 
Wnioskodawca (imię i nazwisko) 
………………..…………………………………… 
Miejsce zamieszkania  
…………………………………………………….. 
Gmina 
................................................................................. 
telefon 

                    

WNIOSEK O PRZYZNAWANIE JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ 

RODZINY/WYDANIE DUPLIKATU JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY 
1) 

 

Proszę o wydanie dla członków mojej rodziny Janowskiej Karty Dużej Rodziny/Duplikatu 
Janowskiej Karty Dużej Rodziny uprawniającej do korzystania z ulg udzielanych w ramach 
Programu „Janowska Karta Dużej Rodziny". 1) 
Oświadczam, że moja rodzina wspólnie zamieszkuje na terenie Gminy Janów Lubelski 
 i składa się z następujących osób: 
 

Lp. Imię i Nazwisko Data 
urodzenia 

Pesel Stopień 
pokrewieństwa 

Planowy termin 

ukończenia nauki w danej 

szkole lub w szkole 

wyższej 
1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

Do odbioru Kart upoważniam..................................................................................... 
 



Do wniosku dołączam kopie dokumentów/ ew. oryginały do wglądu: 
1. dokument tożsamości ze zdjęciem rodzica lub opiekuna prawnego do wglądu; 
2. w przypadku rodzin zastępczych lub opiekunów prawnych – dokumenty potwierdzające 
sytuację rodzinną (np. postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym  
o charakterze pogotowia rodzinnego, postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej 
nad dzieckiem); 
3. zaświadczenie ze szkoły / uczelni o kontynuowaniu nauki w przypadku ukończenia 
przez dziecko 18 roku życia;  
4. w przypadku dziecka które ukończyło 18 lat i nie kontynuuje nauki, orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niepełnosprawności i niezdolności 
do samodzielnej egzystencji; 

  

Oświadczenie 

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a 
odpowiedzialności za składanie nieprawdziwych oświadczeń. 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
rozpatrzenia wniosku o wydanie JANOWSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.). 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na, że administratorem danych 
osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim oraz o przysługującym mi 
prawie wglądu do swoich danych i poprawienia ich zgodnie z art. 24 ust.1 oraz art. 32 ustawy 
o ochronie danych osobowych. 
 
 
   
 
……………………………………………  …………………………………………… 
/podpis osoby przyjmującej oświadczenie/                 /podpis osoby składającej oświadczenie/ 
 
 
 

1) Niepotrzebne skreślić 


