
do sk adu ..................................  Komisji Wyborczej w .......................................... .*

(miejscowo )

Ja, ........................................................, o wiadczam, e posiadam prawo wybierania i stale 
(imi  i nazwisko)

zamieszkuj  na terenie dzia ania rady, dla której wyboru Komisja jest w a ciwa, i wyra am 
zgod  na kandydowanie do sk adu tej Komisji.

......................., ...............................
(data)  (podpis kandydata)

3) .............................................., zamieszka ego .........................................................................
(imi  i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowo , ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymuj cego si  dowodem osobistym seria .... nr ..........................,

nr ewidencyjny PESEL***

do sk adu ..................................  Komisji Wyborczej w .......................................... .*

(miejscowo )

Ja, ........................................................, o wiadczam, e posiadam prawo wybierania i stale 
(imi  i nazwisko)

zamieszkuj  na terenie dzia ania rady, dla której wyboru Komisja jest w a ciwa, i wyra am 
zgod  na kandydowanie do sk adu tej Komisji.

......................., ...............................
(data)  (podpis kandydata)

4) ..................................................................................................................................................

............................... .................................................
(data)  (podpis zg aszaj cego)

..............................................................
(czytelnie imi , nazwisko 

i funkcja osoby dokonuj cej zg oszenia)

______________
*Wpisa  nazw  odpowiedniej terytorialnej komisji wyborczej: wojewódzkiej, powiatowej, miejskiej, gminnej, dzielnicowej.

**Niepotrzebne skre li .

***W wypadku obywatela Unii Europejskiej nieb d cego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej w miejsce numeru dowodu osobistego 

wpisa  numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzaj cego to samo  oraz poda  rodzaj dokumentu, a numer ewidencyjny PESEL 

pomin  (je li kandydat tego numeru nie posiada). 

Uwaga!!! 
W celu u atwienia kontaktu wskazane jest podanie numerów telefonów osoby zg aszaj cej
oraz kandydatów na cz onków komisji. Nie jest to jednak obowi zkowy element zg oszenia.



ZA CZNIKI 
do uchwa y Pa stwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 4 wrze nia 2006 r. 
(poz. .............) 

ZA CZNIK Nr 1 

WZÓR ZG OSZENIA KANDYDATÓW NA CZ ONKÓW
TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

Zg oszenie kandydata (ów) do .............. Komisji Wyborczej  w ..............................*

(miejscowo )

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 
Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy 

zarz dzonych na dzie  ...............................

Jako pe nomocnik  — osoba upowa niona przez pe nomocnika  Komitetu Wyborczego .......** **

.......................................................................................................................................................
(nazwa komitetu wyborczego)

zg aszam kandydatur (y):
1) .............................................., zamieszka ego .........................................................................

(imi  i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowo , ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymuj cego si  dowodem osobistym seria .... nr ..........................,
nr ewidencyjny PESEL***

do sk adu ..................................  Komisji Wyborczej w .......................................... .*

(miejscowo )

Ja, ........................................................, o wiadczam, e posiadam prawo wybierania i stale 
(imi  i nazwisko)

zamieszkuj  na terenie dzia ania rady, dla której wyboru Komisja jest w a ciwa, i wyra am 
zgod  na kandydowanie do sk adu tej Komisji.

......................., ...............................
(data)  (podpis kandydata)

2) .............................................., zamieszka ego .........................................................................
(imi  i nazwisko kandydata)  (adres — miejscowo , ulica, nr domu, nr mieszkania)

legitymuj cego si  dowodem osobistym seria .... nr ..........................,

nr ewidencyjny PESEL***


