
ZaJ^cznik do uchwaiy

Paristwowej Komisji Wyborczej

z dnia 11 kwietnia 2011 r. (poz. . . .)

ZgJoszenie kandydatow na czlonkow
obwodowych komisji wyborczych, w wyborach

(okresleme wyboruw)

zarzqdzonych na dzien - - 20.... r.

Nazwa komitetu wyborezego

Zgloszenia, dzialajJjc w imieniu
iomliitu T^bolrczegb,'" •"
dokonuje _ • . . . „

asciwe)

pelnomocnik wyborczy osoba upowazniona przez pelnomocnika
wyborczego

Dane osoby dokonujqcej zgloszenia kandydatow na czlonkow komisjj

Imi? Drugie imi(; Nazwisko

Adres
zamieszkania:

Powiat Gmina Miejscowosc

Ulica Nr
domu

Nr
lokalu

Poczta Rod
pocztowy

PESEL
Numer
telefonu

Dzialaj ijc w imieniu komitetu wyborczego, dokonuje. zgloszenia kandydatow na czlonkow obwodowych
komisji wyborczych w
Nazwa-
raiasta/gminy

Wykaz kandydatow na czlonkow komisji

Obwodowai Komisja Wyborcza nr
,r^ /' : • •- . '
Imi?

Adres Gmina
EMnies^kania

W

Drugie imiij Nazwisko

Miejscowosc Ulica

Nr Nr Poczta Rod
domu lokalu pocztowy —
Ninner ewidencyjny
RESEL, - • ' ; ,

Numer
telefonu

Oswiadczam, ze wyrazam zgod^ na powolanie mnie w sklad wskazanej wyzej obwodowej komisji
wyborczej.

dnia 20 r.
(miejscowosc) (podpis kandydata na czlonka komisji)



, Ohw. odowa Komisja Wyborsza nr

Imie

Adres
liamieszkania

Nr
domu

Gmina

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny
PESEL

Oswiadczam, ze
wyborczej.

(miejscowosc)

Poczta

W

Drugie imi^ Nazwisko

Miejscowosc Ulica

Kod
pocztowy ~
Numer
telefonu

wyrazam zgod^ na powolanie mnie w sklad wskazanej wyzej obwodowej komisji

dnia 20 r
(podpis kandydata na cztonka komisji)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr

Imie

Adres
zamieszkama
Nr
domu

Gmina

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny
PESEL" . . . . ' , : ,

Oswiadczam, ze
wyborczej.

(miejscowosc)

Poczta

wyraza

dnia

W

Drugie imie Nazwisko

Miejscowosc Ulica

Kod
pocztowy ~~
Numer
telefonu

m zgode na powotame mnie w sklad wskazanej wyzej obwodowej komisji

20 . . r .
(podpis kandydata na cztonka komisji)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr

Imie

Adres
zamieszkania
Nr
domu

Gmina

Nr
lokalu

Nmner ewidencyjny
P'ESEL

Oswiadczam, ze
wyborczej .

(miejscowosc)

wyr

c

Poczta

aza

Inia

W

Drugie imie Nazwisko

Miejscowosc Ulica

Kod
pocztowy ~
Numer
telefonu

m zgod$ na powolanie mnie w sklad wskazanej wyzej obwodowej komisji

20 .. r.
(podpis kandydata na czlonka komisji)

Strona nr



Obwodowa Komisja Wyborcza nr

Imie

Adres
zamieszkania
Nr
domu

Gmina

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny
PjfeSBL ' ' '

Oswiadczam, ze
wyborczej .

(miejscowosc)

Poczta

wyraza

dnia

m z

W

Drugie imie Nazwisko

Miejscowosc Ulica

Kod
pooztowy ~
Numer
teiefonu

gode na powotanie mnie w sktad wskazanej wyzej obwodowej komisji

20 r.
(podpis kandydata na czlonka komisji)

Obwodowa Komisja Wyborcza nr

Imie

Adres
zamieszkania
Nr
domu

Gmina

Nr
lokalu

Numer ewidencyjny
PESEL

Oswiadczam, ze
wyborczej.

(miejscowosc)

Poczta

wyraza

dnia

W

Drugie imi<; Nazwisko

Miejscowosc Ulica

Kod
pocztowy ~
Numer
teiefonu

m zgode na powotanie mnie w sktad wskazanej wyzej obwodowej komisji

20 r.
(podpis kandydata na cztonka komisji)

(miejscowosc)
... dnia 20 r .

(podpis osoby dokonujqcej zgloszenia)

UWAGA:
- pelnomocnik wyborczy lub upowazniona przez niego osoba moze zglosic tylko po jednym kandydacie do kazdej obwodowej
komisji wyborczej na obszarze okr^gu wyborczego, w ktorym zostala zarejestrowana zgloszona przez niego lista kandydatow
na poslow, poslow do Parlamentu Europejskiego lub zarejestrowany zostal kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej,
albo senatora;
- osoba dokonujijca zgloszenia z upowaznienia pelnomocnika komitetu wyborczego, dolacza do zgloszenia upowaznienie
lub jego kopi? (z oryginalem do wglqdu).

Wjrpetnia r-o'rgau przsyjmuj^cy zj
Data
zgtoszenia -

*loszenie
_ ^ f\a

•̂  ^ zgloszenia .

(czytelny podpis osoby przyjmujqcej zgloszenie)

Strona nr


