
Zał�cznik nr 5 

........................., dnia ................... 2006 r. 

Pa�stwowa Komisja Wyborcza*) 
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa 
 
Komisarz Wyborczy*) 
w ........................................... 

ZAWIADOMIENIE 
o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji 

społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

..................................................................................................................................................... 
(nazwa organu stowarzyszenia lub organizacji społecznej upowa�nionego do reprezentowania stowarzyszenia lub organizacji na zewn�trz) 

zawiadamia, �e w dniu ....................................... 2006r. został utworzony Komitet Wyborczy 
................................................................................................................................................... , 

(nazwa stowarzyszenia lub organizacji społecznej) 

w celu zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw zarz�dzonych na dzie� ................................... 2006 r. 
Skrót nazwy Komitetu Wyborczego: ........................................................................................... 
Siedziba Komitetu Wyborczego: ................................................................................................. 

(adres siedziby) 

........................................................................, nr telefonu ........................, nr faksu ................. 
Stowarzyszenie/organizacja jest zarejestrowane(a) pod numerem ewidencyjnym ..................... 
w rejestrze stowarzysze�/organizacji prowadzonej przez  
..................................................................................................................................................... 

nazwa i siedziba organu, który zarejestrował-wpisał stowarzyszenie/organizacj� do ewidencji) 

................................................................................................................................... powołał na: 
(nazwa organu stowarzyszenia/organizacji  upowa�nionego do reprezentowania stowarzyszenia/organizacji  na zewn�trz) 

— pełnomocnika wyborczego ..................................................................................................... 
(imi�-imiona, nazwisko) 

zamieszkałego .......................................................................................................................... 
(adres) 

posiadaj�cego numer ewidencyjny PESEL  

 
nr telefonu ........................................................., nr faxu ........................................................., 

adres e-mail ………………………………... . 

                                                 
*) je�eli komitet wyborczy zamierza zgłasza� kandydatów na radnych w wi�cej ni� jednym województwie 

zawiadomienie kieruje si� do Pa�stwowej Komisji Wyborczej. 
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— na pełnomocnika finansowego ................................................................................................ 
(imi�-imiona, nazwisko) 

zamieszkałego ........................................................................................................................... 
(adres) 

posiadaj�cego numer ewidencyjny PESEL  

 
nr telefonu ........................................................., nr faxu ........................................................., 

adres e-mail ………………………………... . 

Komitet Wyborczy zamierza zgłosi� kandydatów na radnych: 
— na terenie województwa ......................................................................................................... 

— w wi�cej ni� jednym województw, to jest w województwach: ............................................. 
...................................................................................................................................................**) 

(nazwy województw) 

Do zawiadomienia zał�cza si�: 
1) o�wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyj�ciu pełnomocnictwa, 
2) o�wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyj�ciu pełnomocnictwa oraz spełnieniu 

warunków, o których mowa w art. 82a ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, 
3) uwierzytelniony odpis z wła�ciwego rejestru stowarzysze�/organizacji społecznych, 
4) wyci�g ze statutu stowarzyszenia/organizacji społecznej wskazuj�cy, który organ 

jest upowa�niony do jej reprezentowania na zewn�trz, 

Podpis(y) osoby/osób upowa�nionej(ych) do podpisywania 
dokumentów w imieniu organu stowarzyszenia/organizacji  

............................................................. ............................................. ............................... 
 (imi�-imiona, nazwisko) (funkcja) (podpis) 

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

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

                                                 
**) niepotrzebne pomin��-skre�li� 

           


