
Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU  

ZGODY NA KANDYDOWANIE 
 

Dane kandydata na posła  
Imię 
 

               

Drugie 
imię 

               

Nazwisko 
 
 

    
 

           

    
 

           

Nazwisko rodowe  Imię ojca    Imię matki  

Data urodzenia  
(dzień-miesiąc-rok) 

  -   -     Miejsce urodzenia  

Numer ewidencyjny  
PESEL 

           Obywatelstwo  

Adres 
zamieszkania: 

Województwo 
 

Powiat Gmina 

Miejscowość 
 

Ulica Nr domu 
 

Nr lokalu 

Poczta 
 

Kod pocztowy   -    

Przynależność do partii 
politycznej 
(jeśli kandydat nie należy do 
partii politycznej wpisać „Nie 
należy do partii politycznej”) 

 

           

Ja niżej podpisany(a)  oświadczam,  że wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. z listy kandydatów 

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

w okręgu wyborczym nr ................ . 
(nazwa komitetu wyborczego) 

       

Jednocześnie oświadczam, iż posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o którym stanowi art. 11 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm). 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... 
                       (podpis) 

..........................................., dnia .............................. 2015 r. 
              (miejscowość) 
 
 
 
 
INFORMACJA 
- kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zobowiązane jest dołączyć oświadczenie, 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 albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy; 
- zgodnie z art. 212 § 1 – Kodeksu wyborczego, zgłoszenie kandydata winno zawierać również określenie zawodu 
kandydata. 
 
 



 
Informacje, które wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, należy 
przekazać pełnomocnikowi wyborczemu: 
określenie zawodu, które zgodnie z art. 212 § 1 – Kodeksu 
wyborczego, winno być zawarte w zgłoszeniu kandydata 

 

kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zgodnie z art. 212 § 5, pkt. 3 – Kodeksu wyborczego, zobowiązany jest 
złożyć: 
- oświadczenie, 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 stanowiący załącznik Nr 1a do powołanej 
ustawy 
(dotyczy kandydata, który nie składał dotąd oświadczenia, o którym mowa w wyżej powołanym przepisie); 
     lub 
informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (załącznik Nr 2a do powołanej ustawy) 
(dotyczy kandydata, który składał uprzednio oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, w związku 
z kandydowaniem lub wykonywaniem funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia). 
 


