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ZGŁOSZENIE KANDYDATA PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP  

W WYBORACH DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r. 

 

 

 

My niżej podpisani, reprezentujący  

 

        

 zgłaszamy kandydaturę Pani/ Pana  

 

 

 

 

 

w wyborach do rady/sejmiku ……………………………… z listy Platformy Obywatelskiej RP w 2014 roku 

w okręgu nr _____ / w wyborach prezydenta (wójta, burmistrza)  

 

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 (dotyczy tylko 

kandydatów do rad)  

DATA URODZENIA 
 

MIEJSCE 

URODZENIA  

PESEL 
 

STAN CYWILNY/ 

DZIECI  

WYKSZTAŁCENIE ⃞ podstawowe ⃞ średnie 
⃞ Wyższe (stopień nauk.) 

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

OSTATNIE MIEJSCE 

KSZTAŁCENIA  

JĘZYKI OBCE 
 

ZAWÓD 
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MIEJSCE 

ZATRUDNIENIA, 

STANOWISKO LUB 

FUNKCJA 

 

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) 
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DZIAŁALNOŚĆ W 

SAMORZĄDZIE 

TERYTORIALNYM  

(pełnione funkcje, lata) 

 

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) 
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W samorządzie / w ramach pełnienia funkcji ………. / radzie …….. (…) chciałbym/chciałabym zajmować 

się (proszę podać problematykę) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  
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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  

E-MAIL  TEL. DOMOWY  

ADRES 

WWW 
 TEL. KOMÓRKOWY  

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE  
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Przedmiotowe dane będą przetwarzane w terminie do 31 grudnia 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 samorządu terytorialnego w 2014 r. z listy Komitetu 

Wyborczego Platforma Obywatelska RP w okręgu nr ........ / na prezydenta (…., itp.) 

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej 

Ankiecie na potrzeby realizacji celów statutowych PO RP oraz potrzeb związanych z przeprowadzeniem 

kampanii wyborczej do samorządu terytorialnego w 2014 r. 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 

 

  

 

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. 


	W WYBORACH DO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 r.

