
Ankieta osobista kandydata na radnego  

 
Nazwisko i imiona …………….………..………………...…………………..………………...................................................  

 

Data i miejsce urodzenia …………………..………................... Imiona rodziców ………………………...................  
 

Wyznanie ……..……..................... Narodowość ………..…..…….......... Obywatelstwo………....…………......  

 
Adres …………………………...........  …….. .….... . ………... ...………………………….......... ..   ….................................  

                  ulica                           nr        kod poczt.                  miejscowość                           powiat 

Stan cywilny …..……......... Poprzednie nazwisko /o ile zostało zmienione/……………………….................  
 

Łączność; komórka . ……………………………. , e-mail .............................………………  

 

Wykształcenie ………….…….... tytuł naukowy ………..……….... zawód ………………………...............................  
 

Obecne miejsce pracy ………………………………….……………….... funkcja ........................................................  

 
Przynależność do partii politycznych ……………………..……………………………………........................................ 

 

Przynależność do stowarzyszeń ………………………………………………………………............................................. 
 

Pełnione funkcje z wyboru; w związkach zawodowych ……………….….………………................................ ,  

 

w stowarzyszeniach…………………….............., w samorządach osiedlowych ……………..…….................... ,  
 

w samorządach zawodowych ………….…………............., w radach rodziców ………..….………....................,  

 
innych organizacjach i ciałach przedstawicielskich /jakich/ …………….………………….............................. 
 

W wyborach do ………….........……………..... otrzymałem głosów .................... pozycja na liście ............  

Moje zainteresowania to ......................................................................................... 

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

------------------------------------------------------------------------------- 

                                              DEKLARACJA 

 wyrażenia zgody na kandydowanie do  ...................................  z listy KW .......................................................................................... 

 

Ja …………………………………….……………..….. ur. w ................................ dn…..................…..  
oświadczam, że nigdy nie byłam/em funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem, ani 
osobowym źródłem informacji dla służb zniewalających Naród Polski w latach 1944 - 1989. 

Przez w/w służby rozumiem aparat przymusu i represji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz 

nie ciąży na mnie wyrok Sądowy. 

Jednocześnie oświadczam, że z chwilą umieszczenia mnie na liście kandydatów do  ................. 
......................................na uzgodnionej pozycji, będę wykonywał polecenia Pełnomocnika 

Wyborczego KW i Pełnomocnika Finansowego KW, pod rygorem odpowiedzialności prawnej oraz 

akceptuję i podpiszę Kartę Standardów Samorządowych.. 
Oświadczam, że wszystkie wpisane tutaj informację są zgodne z prawdą.  

 
  ...................................................................                  .........................   ................................................................   
                       podpis czytelny                                                      data,                                         miejscowość  

 



Potwierdzenie Organizacji ........................................................................  

o współpracy samorządowej z Klubem Inteligencji Polskiej SIP do wyborów 

Samorządowych, w ramach Zespołu ds. Porozumienia Samorządowego oraz 

akceptacja współpracy z organizacjami które już wcześniej taką współpracę 
nawiązały i działają w Zespole ds. Porozumienia Samorządowego. 

Jednocześnie oświadczamy, że nasza organizacja podpisze i akceptuje zasady 

Karty Standardów Samorządowych i będzie zgłaszała do wyborów 

samorządowych tylko takich kandydat na listy Wyborcze którzy tą Kartę 
podpiszą. 

  .......................   ........................................................     ....................................    pieczęć 

           data                         Nazwisko i Imię                               funkcja  

W ramach zawartej współpracy samorządowej, rekomendujemy  

 kol. ....................................................................................................................................... 

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

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

  .......................   ........................................................     ....................................    pieczęć 
            data                              Nazwisko i Imię                                    funkcja 

 
 

Decyzja Zespołu ds. Porozumienia Samorządowego i Klubu SIP w........................................................ 

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

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

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

 

   ...............................        .........................................    ........................................      ....................................... 
             /data/                    /podpis członka Zespołu/     /podpis członka Zespołu/       /podpis członka Zespolu/ 

 /pieczęć organizacji/ 
 
 
  
 

W wyniku wyborów Kol. ...............................................................................  otrzymał głosów ........................ , oraz 

otrzymał/nie otrzymał mandat: .................................................................................................................. 

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

 

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

                                                                            /pieczęć /                     /data/                                             /podpis/           

 

 

 


