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OŚWIADCZENIE O CZŁONKACH RODZINY WIELODZIETNEJ 1: 
 
 

 

CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ 

Lp. IMIĘ I NAZWISKO 

DATA URODZENIA 
(dotyczy tylko 
dzieci, dzień – 
miesiąc – rok) 

STOPIEŃ 
POKREWIEŃSTWA 

(np.: ojciec, 
matka, syn, córka 

itp.) 

UPRAWNIENIA DZIECI, 
KTÓRE UKOŃCZYŁY 18. 
ROK ŻYCIA (właściwe 
oznaczyć znakiem X) 

1. 
 
 

 

  
 

RODZICE 2. 
 
 

 

3.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

4.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

5.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

6.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

7.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

8.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

9.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

10.    
nauka □ 
niepełnosprawność □ 

 
 
 

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

     
 

1 RODZINY WIELODZIETNE - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r. poz. 785) przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w: 
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego 
- w którym jest planowane ukończenie nauki; 
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
niepełnosprawności. 
CZŁONKAMI RODZINY WIELODZIETNEJ SĄ: 
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny 
dom dziecka; 
2) małżonek rodzica; 
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę 
przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). 


