
  

       











  



   



    

 

 

   

 

















 

   

 

 



   

      



 










  
   





 










   



PEŁNIONE WAŻNE FUNKCJE PUBLICZNE/ZAWODOWE

INNE UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWANIA

UDZIAŁ W WYBORACH, CZŁONKOSTWO W STRUKTURACH WYBORCZYCH

organizacja/organ

rodzaj wyborów

dziedzina stopień umiejętności
podstawowy zaawansowany biegły

komitet wyborczy data wyborów poz. na liście liczba głosów mandat

data rozpoczęcia data rezygnacji funkcja szczebel organizacji

�

w
w

w
.p

is
.o

rg
.p

l

1

2

Deklaruję wolę przystąpienia do partii Prawo i Sprawiedliwość

Jako członkowie wprowadzający popieramy powyższą deklarację
przystąpienia do partii Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczam, iż będąc pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej akceptuję zasady ideowe oraz program partii
Prawo i Sprawiedliwość.

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu partii Prawo i Sprawiedliwość, uchwał władz PiS, programu, 
zasad ideowych i linii politycznej PiS oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka partii Prawo i Sprawiedliwość.

Oświadczam, iż:
1) nie jestem członkiem innej partii lub organizacji o celach politycznych;
2) nie jestem członkiem oraz czynnie nie wspieram organizacji lub ruchów, których cele są sprzeczne z zasadami ideowymi, 
programem lub interesem partii Prawo i Sprawiedliwość;
3) nie podejmuję działań sprzecznych z celami partii Prawo i Sprawiedliwość;
4) nie popełniłem(am) przestępstwa umyślnego oraz że nie został wobec mnie skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie 
korzyści majątkowej; nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu;
5) korzystam z pełni praw publicznych i obywatelskich.

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Statutu partii Prawo i Sprawiedliwość.

Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokości:                               PLN

Ponadto oświadczam, że nie byłem(am) funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa MSW oraz Wojskowych Służb Informacyjnych, a w szczególności: 
Informacji Wojskowej, Wojskowej Służby Wewnętrznej, Zarządu II Oddziału Sztabu Generalnego LWP, Zarządu WOP, jak również 
członkiem władz lub pracownikiem etatowym władz PZPR.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prawo i Sprawiedliwość w zakresie wynikającym z prowadzenia 
działalności statutowej, w szczególności na potrzeby członkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość, w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)

imię i nazwisko (czytelnie drukowanymi literami)

wersja ankiety - 1.4 z 24 maj 2018 r.
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