
Załącznik nr 5 

WZÓR 
POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA 

I PREZYDENTA MIASTA 
 

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

w ............................................................... 
 
 

Liczba  
porządkowa zgłoszenia 

 
 

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

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI  
KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*) 

 
...................................... Komisja Wyborcza potwierdza zgłoszenie w dniu ........................................ 

(nazwa) 
o godz. .................... kandydata na …………………............................................................................ 

(wójta, burmistrza, prezydenta – gminy, miasta)*) 
 
Nazwa komitetu wyborczego  
dokonującego zgłoszenia  

 
Zgłoszenia, działając w imieniu 
komitetu wyborczego, dokonał 
(zaznaczyć właściwe) 

 
 

pełnomocnik wyborczy  
 

osoba upoważniona przez 
pełnomocnika wyborczego 

 
Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydata 
Imię 
 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 
Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu Nr lokalu 

Poczta 
 

Kod 
pocztowy   -    

 
I. ………………..…. Komisja Wyborcza stwierdziła, że: 

(nazwa) 

 
1) w zgłoszeniu podano: 

a) nazwę komitetu wyborczego oraz dokładny adres jego siedziby 
b) określenie na jaką funkcję zgłaszany jest kandydat 

2) zgłoszenie zawiera nazwisko, imię (imiona), wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania kandydata oraz 
wskazanie jego przynależności do partii politycznej  

3) złożono wniosek o oznaczenie kandydata nazwą lub skrótem nazwy partii 
politycznej/organizacji społecznej*) popierającej kandydata 
(wpisać „Tak” lub „Nie”) 

 

4) zgłoszony kandydat zostanie oznaczony na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania 
skrótem nazwy komitetu wyborczego (wpisać skrót nazwy komitetu wyborczego) 

 

 



II. ………………..…. Komisja Wyborcza stwierdza ponadto, że do zgłoszenia dołączono: 
(nazwa) 

1) dokument potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia 
o utworzeniu Komitetu Wyborczego;*) 

2) dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika wyborczego, z podaniem jego nazwiska 
i imienia, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL;*) 

3) upoważnienie do zgłoszenia kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta miasta*) w imieniu 
Komitetu Wyborczego wystawione przez pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego 
(jeżeli zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego 
Komitetu Wyborczego);*) 

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa 
wybieralności, *) 

5) oświadczenie lustracyjne złożone przez kandydata; *) 
6) informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, złożoną przez kandydata 

w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia 
oświadczenia;*) 

7) pismo właściwego statutowo organu partii politycznej/organizacji społecznej*) potwierdzające 
poparcie dla kandydata przez partię polityczną/organizację społeczną *): 
....................................................................................................................................................... ;*) 

(nazwa lub skrót nazwy partii politycznej lub organizacji społecznej) 

8) symbol graficzny komitetu wyborczego w formie papierowej i elektronicznej*); 
9) ........................................................................................................................................................... 

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

 

 

        ..................................................  
        (podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 
 
............................................................... 
(podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 

(pieczęć komisji) 

..........................., dnia ..................................... 
(miejscowość) 

 
*) Niepotrzebne skreślić lub pominąć 
 


