
  

…………………………....... Komisja Wyborcza 
                       (nazwa) 

w ....................................................................... 
Okręg wyborczy Nr …... 

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH 

I 

……………......…………… Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu .................................2012 r. 

       (nazwa) 

rozpatrzyła zgłoszenie listy zawierającej ………… kandydatów na radnych/kandydata na radnego*) do 

                 (liczba) 

................................................................................................................................................................. 
     (nazwa rady – sejmiku województwa) 

w okręgu wyborczym nr ............, w którym jest wybieranych ............ radnych/radny*), dokonane 

w dniu ................... 2012 r. przez pełnomocnika wyborczego/osobę upoważnioną przez pełnomocnika 

wyborczego*) .............................................................................................................................................. 

      (imię i nazwisko – dokładny adres) 

reprezentującego ........................................................................................................................................ 

       (nazwa komitetu wyborczego) 

z siedzibą: .................................................................................................................................................. 

     (dokładny adres siedziby komitetu) 

W zgłoszeniu listy kandydatów pełnomocnik wniósł/nie wnosił*) o oznaczenie ......... kandydata/ów 
                    (liczba) 

nazwą / skrótem nazwy partii politycznej lub organizacji popierającej kandydata / ów. 

II 
 

Do zgłoszenia zostały dołączone: 

1) dokument potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o 

utworzeniu Komitetu Wyborczego, 

2) dokument wydany przez Komitet Wyborczy, stwierdzający ustanowienie pełnomocnika 

wyborczego, z podaniem jego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania i numeru 

ewidencyjnego PESEL, 

3) upoważnienie do zgłoszenia listy (list) kandydatów na radnych w imieniu Komitetu 

Wyborczego wystawione przez pełnomocnika wyborczego, jeżeli zgłoszenia listy 

kandydatów dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego Komitetu 

Wyborczego, 

4) wykaz ............. podpisów osób popierających zgłoszenie listy kandydatów na radnych, 
                 (liczba) 

5) oświadczenia ........... kandydatów na radnych o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz 
                                     (liczba) 

o posiadaniu prawa wybieralności do danej rady/sejmiku, 



  

5a) oświadczenie(a) złożone przez ............(liczba) kandydatów, o których mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 63, poz. 425, z późn. zm.)*), 

5b) informację(e) o uprzednim złożeniu oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) złożone przez ...........(liczba) kandydatów w związku z 

kandydowaniem na funkcję publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia 

oświadczenia*), 

6) dokumenty wymienione w art. 99ust. 2a Ordynacji wyborczej, jeżeli na zgłaszanej liście 

kandydatem na radnego jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim: 

a) oświadczenie kandydata wskazujące jego obywatelstwo, adres i okres stałego 

zamieszkania na terytorium RP oraz ostatni adres zamieszkania w państwie 

członkowskim UE, którego jest obywatelem, 

b) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, którego 

jest obywatelem, że nie pozbawiono go prawa wybieralności w tym państwie lub że 

organ ten nie posiada informacji o pozbawieniu go tego prawa. 

7)  Pismo właściwego statutowo organu partii politycznej/organizacji*) 

.............................................................................................................................................. 
                                                                                         (nazwa partii politycznej lub organizacji) 

potwierdzające poparcie poszczególnych kandydatów na radnych przez partię 

polityczną/organizację*), 

8)  ...........................................................................  

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

  

III 

............................................ Komisja Wyborcza stwierdza, że listę kandydatów na radnych zgłoszono 

zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i 

postanawia zarejestrować w okręgu wyborczym nr ................ listę kandydatów, oznaczoną skrótem 

nazwy Komitetu Wyborczego: ................................................................................................................., 

         (skrót nazwy) 

ustalonym w dokumencie potwierdzającym przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia 

o utworzeniu Komitetu Wyborczego. 

Na zarejestrowanej liście zostali zgłoszeni następujący kandydaci na radnych: 
 



  

1. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                    (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

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

2. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                   (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

3. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                    (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

4. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                    (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

5. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                   (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

6. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                  (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

7. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                  (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

8. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                 (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

9. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                 (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

10. ............................................................................................................................................. 
                                                                (nazwisko, imię – imiona, wiek, miejsce zamieszkania) 
popierany przez*).................................................................................................................. 
                                                                 (nazwa lub skrót nazwy partii bądź organizacji popierającej kandydata)**) 

 

 

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

  
 



  

Niniejszy protokół rejestracji listy kandydatów sporządzono w trzech egzemplarzach, z 

których po jednym otrzymują: pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego i Komisarz 

Wyborczy, zaś jeden egzemplarz pozostaje w aktach Komisji. 

Przewodniczący 

................................................................................... 
                                                    (imię i nazwisko) 

................................................................ 
                                                (podpis) 

Zastępca Przewodniczącego 

................................................................................... 
                                                    (imię i nazwisko) 

................................................................ 
                                                (podpis) 

Członkowie 

1)................................................................................. 
                                                    (imię i nazwisko) 

................................................................ 
                                                (podpis) 

2)................................................................................  ..........................................................................

3)................................................................................  ..........................................................................

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

5)................................................................................  ..........................................................................

6)................................................................................  ..........................................................................

7)................................................................................  

/pieczęć Komisji/ 

________________________________ 

  *) Niepotrzebne skreślić. 

**) Nie więcej niż 40 znaków drukarskich 
 


