
 
     

   DEKLARACJA CZŁONKOWSKA PARTII PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ 

 

 
         Województwo …………………………………… 

 

         Okręg ……………………………………………. 
 

         Powiat …………………………………………… 
 

         Gmina …………………………………………… 
 

 

        ID***…………………………… 
 

 
      PRZYJĘCIE OD 

 
       .........................................................        ……………………………………                    ……………………………………  
                 (organ przyjmujący**)                                       (numer uchwały**)                                                          (data**) 
 

     **wypełnia Pełnomocnik Okręgowy lub Sekretarz Prawicy            ***wypełnia Sekretarz Prawicy Rzeczypospolitej 

 
    

 DANE OSOBOWE  

 
  imiona. ………………………………………..               seria i nr dowodu osobistego……………………………… 

 

  nazwisko……………………………………….              PESEL…………………………………….......................... 

 

  nazwisko rodowe………………………………              stan cywilny…………………………………...................... 
  
        ADRES ZAMIESZKANIA 

         

        miejscowość……………………………………               kod pocztowy……………………………………………… 

 

        ulica…………………………………………….               nr domu……………      nr lokalu………………………… 

 

        tel. dom. ……………………………………….               tel. kom. ……………………………………………….…. 
 

       ADRES KORESPONDENCYJNY 

 

        miejscowość……………………………………               kod pocztowy…………………………………………… 

 

        ulica…………………………………………….               nr domu……………      nr lokalu……………………… 

 

        tel. dom. ……………………………………….               tel. kom. ………………………………………………… 

 

        mail.……………………………………………               strona www/blog ……………………………………….. 

 
 

        WYKSZTAŁCENIE 

       □ podstawowe             □ zawodowe                □ średnie                 □ wyższe 

 
     zawód…………………………………………………………..   
 
       PRACA 

       przedsiębiorstwo:      □ państwowe                   □ prywatne 

 
       miejsce pracy…………..................................................... tel.……………………………………………                   

 

 

 

 
               fotografia 

 



Deklaracja członkowska  Prawicy Rzeczypospolitej – LŁ+KiMM+ 

 

       ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA OBCEGO 
                                                                                                                 stopień znajomości 

               język                                           podstawowy             zaawansowany       biegły 

       ………………………………………………..                  □                    □                 □ 
       ………………………………………………..                  □                    □                 □ 
 
       POPRZEDNIA I OBECNA PRZYNALEŻNOŚĆ DO INNYCH ORGANIZACJI I PARTII 
                 Organizacja                  data wstąpienia               data rezygnacji                      pełniona funkcja 
 
       ………………………..       .………………….             …………………..               …..................................... 
 
       ………………………..       .………………….             …………………..               …..................................... 
 
       ………………………..       .………………….             …………………..               …..................................... 

 
       UDZIAŁ W WYBORACH 

rodzaj wyborów komitet wyborczy data wyborów poz. na liście liczba głosów mandat 

      

      

      

       

       INNE UMIEJĘTNOŚCI I ZAINTERESOWANIA 

umiejętności zainteresowania 

  

  

  

 

 

Jako członkowie wprowadzający popieramy powyższą deklarację przystąpienia do partii 

 ,,Prawica Rzeczypospolitej”. 

       imię i nazwisko                                                                                                                 podpis 

                                                                                                                                                  

1) …………………………………….                                                  ………………………………… 

 

2) …………………………………….                                                  ………………………………… 

 
 

Oświadczam, iż będąc pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej akceptuję idee oraz program partii Prawica Rzeczypospolitej. 
Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz, programu, Deklaracji Ideowej, oraz sumiennego wypełniania 

obowiązków członka partii Prawica Rzeczypospolitej. 

      Oświadczam, że 
1) nie jestem członkiem innej partii ani organizacji o celach politycznych 

2) nie posiadam członkostwa oraz czynnie nie wspieram organizacji lub ruchu, której cele są sprzeczne z zasadami ideowymi, programem lub 
interesem partii Prawica Rzeczypospolitej. 

3) nie podejmuję działań sprzecznych z celami partii Prawica Rzeczypospolitej.  

4) nie popełniłem(am) przestępstwa oraz nie został wobec mnie skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; nie 
zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu 

5) posiadam pełnię praw publicznych i obywatelskich 

 

Zobowiązuje się uiszczać     □20zł          □50zł          □100zł          □200zł          □500zł    jako miesięczną składkę na Partię.  
 
Ponadto oświadczam, że nie byłem(am) funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Ministerstwa 

Bezpieczeństwa Publicznego, Służby Bezpieczeństwa oraz Wojskowych Służb Informacyjnych. 
 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 97 nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich 
danych osobowych przez władze statutowe partii Prawica Rzeczypospolitej w zakresie wynikającym z prowadzenia działalności statutowej przez to 

ugrupowanie. 

 

 

 

                 ……………………………….                                                              ….………………….………… 
                                               data                                                                                                                                   podpis 

 
*Parlamentarzystów obowiązuje składka w wysokości 1000zł, radnych 100zł, funkcyjnych w samorządzie 300zł, natomiast Pełnomocników Prawicy co najmniej 50zł. 

*Za zbieranie składek członkowskich odpowiedzialni są pełnomocnicy okręgowi. 

 


