
ANKIETA SYMPATYKA 

Stowarzyszenia Inteligencji Polskiej 
 

Czy Pan/i mógłby/mogłaby wspierać nas w następujących 

tematach i zagadnieniach: 

1. administracja publiczna i samorządowa 

2. ekologia 

3. gospodarka 

4. bankowość 

5. przeciwdziałanie aferom i przestępstwom gospodarczym 

6. bezrobocie i sprawy socjalne 

7. służba zdrowia, oświata, kultura, nauka, sport 

8. rolnictwo, rzemiosło, handel, działalność gospodarcza 

9. sprawy młodzieżowe 

10. współpraca ze związkami zawodowymi 

11. inne (jakie?) 

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

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

Czy Pan/i mógłby/mogłaby pomagać w kampanii wyborczej: 

1. zbierać podpisy 

2. pracować w komisjach wyborczych 

3. kolportować materiały wyborcze 

4. pozyskiwać w swoim środowisku sympatyków SIP 

5. wesprzeć finansowo 
Cyfrę stosownej pozycji proszę zaznaczyć kółkiem, a przy poz. 6, 7,  8, + podkreślenie  

wybranej dziedziny 

Imię i Nazwisko ............................................................................................................... 

Miejscowość .................................................... ul. ............................................. nr ........ 

Kod pocztowy ..........................    tel. ...............................  k. ........................................ 

podpis ..................................  

Informacje i materiały o SIP można otrzymać w Klubie ul. ........................................... 

w każdy ………………. od …….. do ……., t. ............................... W tym Klubie 

przyjmowane są wypełnione Ankiety Sympatyka. 
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