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Uchwała Nr 2/2014 

Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej RP 

z dnia 23 stycznia 2014 roku 

w sprawie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów na posłów 

do Parlamentu Europejskiego 

 

Działając na podstawie §60 ust. 3 pkt 15 Statutu PO RP stanowi się, co następuje:  

  

§1 

1. Kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego zgłaszają właściwemu 

Przewodniczącemu Regionu PO, nie później niż do 15 lutego 2014 roku, organy 

statutowe Platformy oraz Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, właściwe dla danego 

regionu oraz Przewodniczący PO. 

2. Zgłoszenie kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego przekazywane jest 

wyłącznie w formie pisemnej, na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszej Uchwały.  

  

§2 

1. Zarząd regionu przyjmuje, nie później niż do 8 marca 2014 roku, projekt uchwały rady 

regionu w sprawie propozycji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. 

2. W przypadku okręgów wyborczych, w których skład wchodzą dwa regiony, właściwe 

zarządy regionów przyjmują projekt listy kandydatów zaproponowany wspólnie przez 

przewodniczących obydwu regionów. W przypadku braku zgody między właściwymi 

przewodniczącymi regionów lub zarządami regionów projekt listy przyjmuje Zarząd 

Krajowy w uchwale, o której mowa w ust. 6. 

3. Rada regionu podejmuje, nie później niż do 15 marca 2014 roku, uchwałę w sprawie 

propozycji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Każda lista 

obejmuje propozycję 10 kandydatek/kandydatów wymienionych w kolejności 

alfabetycznej  z uwzględnieniem parytetów, o których mowa w §3 poniżej. 

4. Przewodniczący regionu przekazuje niezwłocznie uchwałę rady regionu w sprawie 

propozycji listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego wraz z właściwymi 

zgłoszeniami Przewodniczącemu PO za pośrednictwem Sekretarza Generalnego PO. 

Przewodniczący regionów przekazują jednocześnie do Sekretarza Generalnego PO 

pozostałe zgłoszenia kandydatów na posłów, o których mowa w §1 powyżej. 

5. W przypadku niepodjęcia przez radę regionu uchwały w sprawie propozycji listy 

kandydatów do Parlamentu Europejskiego lub niepodjęcia takiej uchwały w części, listy 

kandydatów wskazuje Zarząd Krajowy PO w uchwale, o której mowa w ust. 6. 

6. Zarząd Krajowy PO przyjmuje projekt uchwały Rady Krajowej PO w sprawie 

zatwierdzenia list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego na podstawie 

uchwał rad regionów oraz własnego stanowiska. 

7. Rada Krajowa PO podejmuje, nie później niż 22 marca 2014 roku, uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 
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§3 

1. Władze regionu i władze krajowe, o których mowa w §2 obowiązane są kształtować 

okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w ten sposób, iż: 

liczba kandydatów – kobiet i liczba kandydatów – mężczyzn nie może być mniejsza niż 

35% liczby wszystkich kandydatów na każdej liście okręgowej. 

2. Zarząd Krajowy będzie rekomendował Radzie Krajowej zatwierdzenie list w takim 

kształcie, iż: 

1) spośród pierwszych pięciu miejsc na każdej liście okręgowej ani mężczyźni ani 

kobiety nie mogą zajmować więcej niż 3 miejsca,  

2) spośród pierwszych trzech miejsc na każdej liście okręgowej ani mężczyźni ani 

kobiety nie mogą zajmować więcej niż 2 miejsca.  

 

§4 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Krajowy PO, na wniosek 

Przewodniczącego PO, dokonuje bezwzględną większością głosów maksymalnej statutowej 

liczby członków Zarządu Krajowego PO zmian zatwierdzonych przez Radę Krajową PO list 

kandydatów. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 

 



 

 

 
 
 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP  
NA POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
  

 
My niżej podpisani, reprezentujący  
 
        
 zgłaszamy kandydaturę Pani/ Pana  

 
 
 

 
 
na posła do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej RP w wyborach w 2014 roku 
w okręgu nr _____ 
 

UZASADNIENIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

data, miejscowość 

 
 
 
 
 
 

Własnoręczne podpisy 

 

______________________________________ 
Proszę wpisać organ zgłaszający  

________________________________________________________________________________ 
Proszę wpisać imiona i nazwisko osoby zgłaszanej 
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IMIĘ (IMIONA)  

NAZWISKO  

IMIĘ OJCA  

OKRĘG NR  

DATA URODZENIA  
MIEJSCE 

URODZENIA  

PESEL  
STAN CYWILNY/ 

DZIECI  

WYKSZTAŁCENIE 

⃞ podstawowe ⃞ średnie ⃞ Wyższe (stopień nauk.) 

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

OSTATNIE MIEJSCE 
KSZTAŁCENIA  

JĘZYKI OBCE  

ZAWÓD  

MIEJSCE 
ZATRUDNIENIA, 

STANOWISKO LUB 
FUNKCJA 
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DOTYCHCZASOWY 
PRZEBIEG KARIERY 

ZAWODOWEJ  

PRZYNALEZNOŚĆ DO 
PARTII 

POLITYCZNYCH 
PRZED 1990 R.  
(wraz z okresem 
przynależności) 

 
 
 

  
 

PRZYNALEZNOŚĆ DO 
PARTII 

POLITYCZNYCH PO 
1990 R.  

(wraz z okresem 
przynależności) 

 
 

 

DZIAŁANOŚĆ W 
ORGANIZACJACH 

POZARZADOWYCH  
(komitety, fundacje, 

stowarzyszenia, inne) 

 
 

 
DZIAŁALNOŚĆ W 

SAMORZĄDZIE 
TERYTORIALNYM  

(pełnione funkcje, lata) 
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DZIAŁALNOŚĆ W 
ADMINISTRACJI 

RZĄDOWEJ  
(pełnione funkcje, lata) 

 
 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ W 
INSTYTUCJACH 

ZAUFANIA 
PUBLICZNEGO  

(pełnione funkcje, lata) 

 
 

  

KANDYDOWANIE W 
WYBORACH 

PARLAMENTARNYCH, 
DO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO, 

WYBORACH 
SAMORZĄDOWYCH  

(nazwa komitetu 
wyborczego, rok) 

 

*CZŁONKOWIE 
RODZINY PEŁNIĄCY 

FUNKCJE PUBLICZNE 
W SAMORZĄDZIE, 
ADMINISTRACJI 

SAMORZĄDOWEJ LUB 
ADMINISTRACJI  

(współmałżonek, rodzice, 
teściowie, rodzeństwo, 

współmałżonkowie 
rodzeństwa, dzieci, 

współmałżonkowie dzieci, 
partnerzy, konkubiny, 

konkubenci) 
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*CZŁONKOWIE 
RODZINY  
(jak wyżej) 

KANDYDUJĄCY DO 
SEJMU LUB SENATU  

(z jakiej listy) 

 

 
DEKLARACJA MAJĄTKOWA 

MAŁŻEŃSKA 
WSPÓLNOŚĆ 

MAJĄTKOWA CZY 
ROZDZIELNOŚĆ 

MAJĄTKOWA 

 

POSIADANE 
NIERUCHOMOŚCI  

(w tym mieszkania, domy, 
działki niezabudowane, 

gospodarstwa rolne – daty 
nabycia, tytuł prawny 

oraz czy zostały kupione 
od skarbu państwa lub 
jednostki samorządu 

terytorialnego) 

 

ZASOBY PIENIĘŻNE  
 

RUCHOMOŚCI O 
WARTOŚCI POWYŻEJ 

10 000 ZŁ., PAPIERY 
WARTOŚCIOWE, 
AKCJE, POLISY 
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UCZESTNICTWO W 
SPÓŁKACH 

HANDLOWYCH  
(z ograniczoną 

odpowiedzialnością, 
akcyjnej, jawnej, 

partnerskiej, 
komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej, 
europejskiej spółce 

akcyjnej; nazwa i nr KRS 
spółki, funkcja w organie, 

od kiedy, czy jest 
własnością lub z udziałem 

Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu 

terytorialnego) 

 

UCZESTNICTWO W 
SPÓŁCE CYWILNEJ  

(nazwa, gdzie 
zarejestrowana, kiedy, 

numer rejestru, 
przedmiot działalności) 

 
 

POSIADANE UDZIAŁY 
W SPÓŁCE 

HANDLOWEJ  
(nazwa spółki, nr KRS, 
liczba i nazwa emitenta 
udziałów, czy stanowią 

pakiet większy niż 10%) 
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NABYTY W CIĄGU 
OSTATNICH 5 LAT 

MAJĄTEK  
(od Skarbu Państwa, 

innej państwowej osoby 
prawnej, jednostek 

samorządu teryt., ich 
związków lub komunalnej 

osoby prawnej)  
OSOBIŚCIE LUB ZE 

WSPÓŁMAŁŻONKIEM 

 

PROWADZĘ 
DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ  

(nazwa, rodzaj 
działalności) 

 

ZARZĄDZANIE 
DZIAŁALNOŚCIĄ 

GOSPODARCZĄ LUB 
PRZEDSTAWICIELST

WO BĄDŹ 
PEŁNOMOCNICTWO 
DO PROWADZENIA 

TAKIEJ 
DZIAŁALNOŚCI  
(forma prawna i 

przedmiot działalności; 
osobiście czy wspólnie z 

innymi osobami) 

 

UCZESTNICTWO WE 
WŁADZACH 

STOWARZYSZEŃ I 
FUNDACJI 

PROWADZĄCYCH 
DZIAŁALNOŚĆ  

(nazwa, nr KRS, funkcja 
w organie, od kiedy, czy 

korzysta z mienia Skarbu 
Państwa lub komunalnego 
oraz dotacji państwowych 

lub samorządowych) 
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ZOBOWIĄZANIA 
PIENIĘŻNE O 

WARTOŚCI POWYŻEJ 
10 000 zł  

(zaciągnięte kredyty i 
pożyczki oraz warunki, na 

jakich zostały udzielone 
/wobec kogo, w związku z 

jakim zdarzeniem, w 
jakiej wysokości), 

zobowiązania m.in. z 
tytułu wyroków 

sądowych) 

 

 

W Parlamencie Europejskim chciałbym/chciałabym zajmować się (proszę podać problematykę) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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KARALNOŚĆ 

Konflikty z prawem, 
przestępstwa nie zatarte, w tym 

warunkowo umorzone 
postępowania. 

⃞ nie 
⃞ tak ⃞ oskarżenie 

prywatne 
⃞ oskarżenie 
publiczne 

⃞ podstawowe 

 ⃞ przestępstwo 
umyślne 

⃞ przestępstwo 
nieumyślne 

⃞ przestępstwo 
karno-skarbowe 

 

Opis przestępstwa 
 
 
 

Czy toczy się aktualnie 
postępowanie karne lub karno-

skarbowe? 

⃞ nie 
⃞ tak Instytucja, która 

prowadzi 
postępowanie: 

 

 Sygnatura akt  
 

Opis sprawy, w której toczy się 
postępowanie 

 
 
 

 
DANE TELEADRESOWE 

ADRES ZAMELDOWANIA  

ADRES DO KORESPONDENCJI  

TEL. DOMOWY  TEL. KOMÓRKOWY  

E-MAIL  ADRES WWW  
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PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE  

Przedmiotowe dane będą przetwarzane w terminie do …………… 2014 r., a następnie będzie dokonana ich anonimizacja. 

 
 
Treść oświadczenia lustracyjnego (podkreślić właściwe lub wskazać, że obowiązek złożenia oświadczenia 
lustracyjnego „nie dotyczy”): …………………………………. 
 
• „nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam 
współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o 
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, organów 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 
31 lipca 1990 r."  
• „pracowałem/ pracowałam, pełniłem/ pełniłam służbę, byłem/ byłam współpracownikiem w 
rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, organów bezpieczeństwa państwa w 
rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Komitetu Wyborczego 
Platforma Obywatelska RP w okręgu nr ........  
 
Deklaruję, że w przypadku wyboru na funkcję posła do Parlamentu Europejskiego zostanę członkiem EPP 
(European People’s Party), będę solidnie wywiązywał się z ustalonych obciążeń finansowych na rzecz 
partii. 
 
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 
Ankiecie na potrzeby realizacji celów statutowych PO oraz potrzeb związanych z przeprowadzeniem 
kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). 
 
 
Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszej Ankiecie są zgodne z prawdą. 
 
 
 
 

data, miejscowość                   Własnoręczny podpis 

 

  

*bez konieczności podawania danych osobowych 

 

Administratorem danych jest Platforma Obywatelska RP, ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa.  Osoba, której dane dotyczą 

posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ujawnianie przedmiotowych danych przez osobę, której 

one dotyczą, jest dobrowolne. 
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