Nr ewidencyjny............................

.

(wypełnia prowadzący ewidencje)

II RZECZPOSPOLITA POLSKA
Deklaracja członkowska
1.Imię/imiona ...............................................................................................................................
2. Nazwisko ................................................................................................................................
3. Nazwisko rodowe ...................................................................................................................

miejsce
na
zdjęcie

4. Imiona i nazwiska rodziców .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Imiona i nazwiska dziadków .....................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...............................
6. Narodowość ...........................................................................................................................................................
7. PESEL ......................................................

Nr dow. os. / paszportu ..................................................................

8. Adres zamieszkania ...............................................................................................................................................
9. Adres do korespondencji ......................................................................................................................................
10. Aktualny kraj pobytu ...........................................................................................................................................
11. Nr tel/fax ...........................................,

Adres e-mail ........................................................................................

12. Wykształcenie .....................................................................................................................................................
13. Zawód wyuczony .................................................................................................................................................
14. Zawód wykonywany ...........................................................................................................................................
15. Oświadczam, że byłem/nie byłem – byłam/nie byłam* funkcjonariuszem służby bezpieczeństwa
w okresie PRL
16. Oświadczam, że byłem/nie byłem – byłam/nie byłam* tajnym współpracownikiem służby bezpieczeństwa
w okresie PRL
17. Funkcje kierownicze – państwowe, partyjne i związkowe pełnione w okresie PRL** ......................................
....................................................................................................................................................................................
18. Funkcje kierownicze – państwowe, partyjne i związkowe pełnione w III RP ** ...............................................
....................................................................................................................................................................................
19. Oświadczam też, że nie zostałem/ nie zostałam* – zostałem/ zostałam* skazany /skazana* prawomocnym
wyrokiem Sądu za
................................................................................................................................. ............
.....................................................................................................................................................................................
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20. Obecnie jestem członkiem następujących organizacji politycznych ..............……………….....………….......
.....................................................................................................................................................................................
21. Obecnie jestem członkiem następujących organizacji społecznych ....................................................................
.........……………………………………………………………………….....……………………………………...
22. Obecnie jestem członkiem następujących organizacji, wspólnot i związków religijnych ...................................
...........…………………………………………………………………………………………….....……………...

23. Ja niżej podpisany – podpisana* zobowiązuję się przestrzegać przepisy Statutu partii politycznej
II RZECZPOSPOLITA POLSKA, dążyć do osiągnięcia przez nią określonych w Statucie i
dokumentach programowych celów, dbać o dobre imię Rzeczpospolitej Polskiej, polską rację stanu jak
również zabiegać o dobrą opinię partii, której chęć zostania członkiem deklaruję.
Oświadczam, że moje dane osobowe, podane powyżej, mogą być przetwarzane wyłącznie przez Partię
II Rzeczpospolita Polska dla celów organizacyjnych.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej
Deklaracji przez partię „II RP” jak i utworzone przez nią komitety wyborcze, na potrzeby realizacji celów
statutowych II RP zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883).
Własnoręczny podpis składającego deklarację .........................................................................................................
Miejscowość i data ................................................................................................
1. Imię i nazwisko osoby wprowadzającej .................................................................................................................
2. Imię i nazwisko osoby wprowadzającej .................................................................................................................
3. Imię i nazwisko osoby przyjmującej deklarację ....................................................................................................

* niepotrzebne skreślić
** od szczebla podstawowej jednostki zakładowej lub gminnej

Opinia Komisji Weryfikacyjnej

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

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

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

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