
INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ  
NA SWOICH URZĄDENIACH MOBILNYCH 

 
 

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pole „Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL 

 

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

Nie wypełniaj danych wnioskodawcy, jeżeli składasz załącznik jednocześnie z wnioskiem 

01. Imię: .......................................................................................................................................................................................................................................... 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: ................................................................................................................................................................................................................................... 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(2) 

 

 

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

 

1. 

DANE OSOBY, KTÓREJ MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA (1) 

01. Imię: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(2) 

 

 

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

0.7 NUMER TEL. KOMÓRKOWEGO 

 

0.8 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

 

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

            Wyświetlaj Kartę elektroniczną na urządzeniu mobilnym osoby, której dotyczy oświadczenie. 

 
(1) Osoba, dla której ma zostać przyznana Karta w formie elektronicznej lub jeśli Karta została już przyznana - ma zostać dokonana zmiana w 

zakresie listy osób, które będą mogły wyświetlać jej Kartę na swoich urządzeniach mobilnych. 

(2) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

 
Kartę osoby, której dotyczy powyższe oświadczenie, poza tą osobą może wyświetlać także rodzic lub 
małżonek rodzica, jeśli posiada Kartę elektroniczną lub również o nią wnioskuje. Jeśli chcesz aby rodzic 
/małżonek rodzica wyświetlał na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której dotyczy oświadczenie, 
uzupełnij jego dane i zaznacz numer danej osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. 

DANE OSOBY, KTÓREJ MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA (1) 

01. Imię: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(2) 

 

 

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

0.7 NUMER TEL. KOMÓRKOWEGO 

 

0.8 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

 

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

            Wyświetlaj Kartę elektroniczną na urządzeniu mobilnym osoby, której dotyczy oświadczenie. 

 
(1) Osoba, dla której ma zostać przyznana Karta w formie elektronicznej lub jeśli Karta została już przyznana - ma zostać dokonana zmiana w 

zakresie listy osób, które będą mogły wyświetlać jej Kartę na swoich urządzeniach mobilnych. 

(2) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

 
Kartę osoby, której dotyczy powyższe oświadczenie, poza tą osobą może wyświetlać także rodzic lub 
małżonek rodzica, jeśli posiada Kartę elektroniczną lub również o nią wnioskuje. Jeśli chcesz aby rodzic 
/małżonek rodzica wyświetlał na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której dotyczy oświadczenie, 
uzupełnij jego dane i zaznacz numer danej osoby. 
 

3. 

DANE OSOBY, KTÓREJ MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA (1) 

01. Imię: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(2) 

 

 

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

0.7 NUMER TEL. KOMÓRKOWEGO 

 

0.8 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

 

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

            Wyświetlaj Kartę elektroniczną na urządzeniu mobilnym osoby, której dotyczy oświadczenie. 

 
(1) Osoba, dla której ma zostać przyznana Karta w formie elektronicznej lub jeśli Karta została już przyznana - ma zostać dokonana zmiana w 

zakresie listy osób, które będą mogły wyświetlać jej Kartę na swoich urządzeniach mobilnych. 

(2) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

 
Kartę osoby, której dotyczy powyższe oświadczenie, poza tą osobą może wyświetlać także rodzic lub 
małżonek rodzica, jeśli posiada Kartę elektroniczną lub również o nią wnioskuje. Jeśli chcesz aby rodzic 
/małżonek rodzica wyświetlał na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której dotyczy oświadczenie, 
uzupełnij jego dane i zaznacz numer danej osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. 

DANE OSOBY, KTÓREJ MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA (1) 

01. Imię: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(2) 

 

 

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

0.7 NUMER TEL. KOMÓRKOWEGO 

 

0.8 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

 

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

            Wyświetlaj Kartę elektroniczną na urządzeniu mobilnym osoby, której dotyczy oświadczenie. 

 
(1) Osoba, dla której ma zostać przyznana Karta w formie elektronicznej lub jeśli Karta została już przyznana - ma zostać dokonana zmiana w 

zakresie listy osób, które będą mogły wyświetlać jej Kartę na swoich urządzeniach mobilnych. 

(2) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

 
Kartę osoby, której dotyczy powyższe oświadczenie, poza tą osobą może wyświetlać także rodzic lub 
małżonek rodzica, jeśli posiada Kartę elektroniczną lub również o nią wnioskuje. Jeśli chcesz aby rodzic 
/małżonek rodzica wyświetlał na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której dotyczy oświadczenie, 
uzupełnij jego dane i zaznacz numer danej osoby. 
 

5. 

DANE OSOBY, KTÓREJ MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA (1) 

01. Imię: ............................................................................................................................................................................................................................................ 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(2) 

 

 

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

0.7 NUMER TEL. KOMÓRKOWEGO 

 

0.8 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: 

 

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

            Wyświetlaj Kartę elektroniczną na urządzeniu mobilnym osoby, której dotyczy oświadczenie. 

 
(1) Osoba, dla której ma zostać przyznana Karta w formie elektronicznej lub jeśli Karta została już przyznana - ma zostać dokonana zmiana w 

zakresie listy osób, które będą mogły wyświetlać jej Kartę na swoich urządzeniach mobilnych. 

(2) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

 
Kartę osoby, której dotyczy powyższe oświadczenie, poza tą osobą może wyświetlać także rodzic lub 
małżonek rodzica, jeśli posiada Kartę elektroniczną lub również o nią wnioskuje. Jeśli chcesz aby rodzic 
/małżonek rodzica wyświetlał na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której dotyczy oświadczenie, 
uzupełnij jego dane i zaznacz numer danej osoby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANE RODZICA LUB MAŁŻONKA RODZICA, KTÓRY BĘDZIE MÓGŁ WYŚWIETLAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU MOBILNYM KARTĘ OSOBY, KTÓREJ 

MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA 

01. Imię: ........................................................................................................................................................................................................................................... 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(1) 

 

 

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

 

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano 

numeru PESEL 

          

        Rodzic     

 

        Małżonek rodzica 

 

 

Proszę zaznaczyć numery osób, których Karta elektroniczna ma być wyświetlana na urządzeniu mobilnym rodzica /małżonka rodzica 
 

 

DANE RODZICA LUB MAŁŻONKA RODZICA, KTÓRY BĘDZIE MÓGŁ WYŚWIETLAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU MOBILNYM KARTĘ OSOBY, KTÓREJ 

MA BYĆ PRZYZNANA KARTA ELEKTRONICZNA 

01. Imię: ........................................................................................................................................................................................................................................... 

02. Drugie imię: ............................................................................................................................................................................................................................... 

03. Nazwisko: .................................................................................................................................................................................................................................. 

04. PESEL:  

05. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 06.Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(1) 

 

 

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

 

(1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano 

numeru PESEL 

          

        Rodzic     

 

        Małżonek rodzica 

 

 

Proszę zaznaczyć numery osób, których Karta elektroniczna ma być wyświetlana na urządzeniu mobilnym rodzica /małżonka rodzica 
 

 
 
 
 

Oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 
 
....................................................  .............................  ...................................................... 
               Miejscowość       Data: dd/mm/rrrr            Podpis wnioskodawcy 

1. 2. 3. 4. 5. 

     

1. 2. 3. 4. 5. 

     


