
 Załącznik nr 10  

 do zarządzenia nr 14/2022 r. 

 Dyrektora ZTM  
 z dnia 25 maja 2022 r. 

 

Załącznik do wniosków: R, Ro, 3, 3o          

…………… 

  (Data)   

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczamy, iż stanowimy rodzinę  w rozumieniu  art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. pozostajemy w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujemy razem z dziećmi pod adresem wskazanym we wniosku oraz prowadzimy wspólnie gospodarstwo domowe.  

Niżej wymienione dzieci pozostają na naszym utrzymaniu: 
 

1) ……………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

2) ……………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

3) ……………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

4) ...…………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

5) ...…………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

6) ...…………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 

7) ...…………………………………………. 

(Imię i nazwisko) 

 
 

     ………………………………….…………...     ..……………….……………………………. 

       (podpis 1. rodzica/opiekuna prawnego)        (podpis 2. rodzica/opiekuna prawnego) 
 

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego (ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/i moich dzieci, zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Zarząd Transportu 

Miejskiego (ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa), w celu przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla dzieci wynikających z 

uchwały nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami 

lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. 

 

      .…………………………………………...     ..……………….……………………………. 

       (podpis 1. rodzica/opiekuna prawnego)         (podpis 2. rodzica/opiekuna prawnego) 

 
PODPISY PEŁNOLETNICH DZIECI WYMIENIONYCH WE WNIOSKU 

 

dot. poz. 1 …………………………….dot. poz. 2 ………………………………dot. poz. 3 …………………………….dot. poz. 4 ……………………………. 

 

dot. poz. 5 …………………………….dot. poz. 6 ………………………………dot. poz. 7 …………………………… 

Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (pl. Bankowy 3/5,  

00-950 Warszawa) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/i małoletnich dzieci zawartych w niniejszym wniosku przez  Prezydenta m.st. 

Warszawy, w celu wgrania e-hologramu Karta warszawianki/Karta warszawiaka/ Karta młodej warszawianki/Karta młodego warszawiaka, 

potwierdzającego uprawnienia przewidziane w:  

a) uchwale nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m. st. Warszawy, które rozliczają podatek 

dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób; 
b) uchwale nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami 

lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 

c) uchwale nr XLVII/1139/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego 
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie; 

d) uchwale nr LXVI/1808/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu „Warszawska Karta Rodziny”; 

oraz innych uchwałach zmieniających lub zastępujących wyżej wymienione uchwały. 

 

         …..………………………………………...   .   .…..………………………………………. 
             (podpis 1. rodzica/opiekuna prawnego)         (podpis 2.  rodzica/opiekuna prawnego) 

 

PODPISY PEŁNOLETNICH DZIECI WYMIENIONYCH WE WNIOSKU 

 

dot. poz. 1 …………………………….dot. poz. 2 ………………………………dot. poz. 3 …………………………….dot. poz. 4 ……………………………. 

dot. poz. 5 …………………………….dot. poz. 6 ………………………………dot. poz. 7 …………………………… 


