
 

 

 

…………………………………………………….. 

 (pieczątka, data złożenia i godzina wpływu – wypełnia Biuro Stowarzyszenia) 

 

DEKLARACJA kandydata do WŁADZ STOWARZYSZENIA 

Ja, ……………………………………………………………......................niżej podpisany (a),  
          /Imię i nazwisko oraz nazwa podmiotu, w którego imieniu działa reprezentant/1 

 

wyrażam zgodę na kandydowanie do władz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-

UJ RAZEM”. Oświadczam, że nie byłem (am)  skazany (a) prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 

a) Posiadam wykształcenie…………………………………………………………………… 

(proszę załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie) 

 

b) Ukończyłem szkolenia lub kursy z zakresu rolnictwa lub rozwoju obszarów wiejskich; 

TAK/NIE (proszę krótko wymienić jakie oraz załączyć kserokopię dokumentów 

potwierdzających ukończenie kursu lub szkolenia) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

c) uczestniczyłem w realizacji projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich TAK/NIE 

(proszę o dołączenie kserokopii dokumentów potwierdzających doświadczenie)  

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

DANE KANDYDATA  

 

Nazwisko …..…………………………………………….. 

Imię (imiona) ….…………………………………………. 

PESEL …………………………………………………… 

 

Nazwa2 ………………………………………………....... 

…………………………………………………... 

NIP/KRS3…………………………………………………… 

 

E-mail ………………………….…………………. 

Numer(y) telefonu …………………………………………….. 

 

 

1. Kandyduję do: Zarządu                 Komisji Rewizyjnej  

 

                                                 
1 W przypadku członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi, bądź jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy wskazać imię i 

nazwisko reprezentanta, który w ich imieniu realizuje prawa i obowiązki wynikające z przynależności do 

Stowarzyszenia oraz pełną nazwę podmiotu reprezentowanego. 
2 Dotyczy członków Stowarzyszenia będących osobami prawnymi, bądź jednostkami organizacyjnymi 

nieposiadającymi osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych, należy przekreślić.  
3 Jw.  



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji osoby kandydującej do 

władz Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” dla potrzeb LGD, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).              

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ Razem” Osiedle Niewiadów 43,  

97-225 Ujazd, tel 44 719 22 29, e-mail: biuro@buduj.eu reprezentowany przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

 

Podpis kandydata i data  ………………………..………………………….. 
 

 

 
Uprzejmie informujemy, iż:  

1. deklarację kandydata należy składać do dnia 15.05.2018 r. do godziny 15:00 na adres 

Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM Plac Kościuszki 5 osobiście lub za pośrednictwem 

poczty. W przypadku deklaracji składanych za pośrednictwem poczty o skutecznym złożeniu 

decydować będzie data wpływu do Biura LGD BUD-UJ RAZEM  Plac Kościuszki 5, 97-

225 Ujazd; 

2. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości 

prawnej, należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument (np. 

statut, wyciąg ze statutu, uchwała - poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

uprawnione do reprezentowania podmioty) potwierdzający uprawnienie reprezentanta do 

działania w imieniu danego podmiotu; 

3. brak dokumentów wskazanych w deklaracji i/lub błędne wypełnienie deklaracji poczytane 

zostanie jako brak formalny uniemożliwiający umieszczenie danego kandydata na liście 

wyborczej; 

 


