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KARTA ZGTOSZENIA KANDYDATA NA IAWNIKA SADOWEGO

UWAGA - KARTE ZGLOSZENIA NALEZY WYPETNIAC KOMPUTEROWO, NA MASZYNIE LUB
RECZNIE DUZYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZART.IY LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

A. Dane l(a ata na lawnika a kand

I lmiQ (imiona) i nazwisko

2 Nazwiska popzednio uzywane

3 lmiona rodzic6w

4 Data i miejsce urodzenia

5 Obywatelslwo

Numer ewidencyjny PESEL

7 Numer NIP

8 Miejsce zamieszkania

ze wskazaniem, od ilu lat
kandydat mieszka na lerenie
gminY

Adres do korespondencji i dane
konleklowe (numer telefonu
domowego, numet leletonu
wmiejscu pracy i e entualnie
adres e-mail)

1 0 Wyksztalcenie i kierunek

(np. wy2sze ekonomiczne,
Srcdnie zawodowe - lechnik
budowlany itp.)

1 1 Status zawodowy

(np. premwnik, przedsiebiorca,
emeM, bezrcbotny itp. oraz
wskazanie od il! lat (miesiecy)
w nim pozostaje)

1 ) Miejsce pracy iub wykonywanej
dzia+alnosci

ze wskazaniem, od ilu lat
kandydat pracuje lub wykonuje
dzialalnoSc na terenie gminy

13 Do6wiadczenie w ptacy
spolecznej (np. czlonkostwo
w ofganizacjach spolecznych)

l 4 ldotywy kandydowania
na lawnika



1 5 Informacja o pelnieniu funkcji
tawnika w poprzednich
kadencjach

lnformacja, do orzekania
w kt6rym sqdzie - w sadzie
okrQgowym albo rejonorym -
proponowany jest kandydat

Informacja €zy kandydat jest
pfoponowany do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy
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B.

- Wvpelnia Mko zwiazek zawodot4v lub orqanizacia pracodawcow. iezeli to dotvczv:

- Dane Dodmiotu zqlaszaia@oo kanddata na lawnika l vpelnia Ddmiot zahszaiacu/:

* - Prezes sadu wypelnia wylacznie rubryke 1 tej czesci.

1 Nazwa podmiotu i oznaczenie
siedziby *

2 ImiQ i nazwisko osoby
zglaszajqcej kandydata

uprawnionei do reprezentacji

3 Podpis osoby zglaszajEcej
kandydata uprawnionej
do reprezentacji

Nazwa i numer rejestru, do
kt6rego podmiot jest wpisany

5 Dane teleadresowe do
korespondencji: adres oezeli
jest inny ni2 adres siedziby),
telefon kontaktov9y i adres
e mal l
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Stosownie do art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z p6in. zm.) ogwiadczam, ie
wyra2am zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych
w niniejszej karcie zgloszenia w zakresie niezb€dnym do przeprowadzenia
procedury wyboru lawnik6w przez rade gminy oraz do czynnoSci
administracyjnych sadu zwiezanych z organizacje pracy lawnik6w.

Wyra2am zgode na kandydowanie i potwierdzam prawdziwo6i danych zawartych
w karcie zgloszenia wlasnorecznym podpisem.

miejscowo6a i dala wypelnienia czytelny podpis kandydala
na lawnika

Potwierdzam prawdziwosc danycir zawartych w karcie zg{,oszenia v,/,lasnorecznym podpisem.

miejsc.wosc i data wypelnienia

POUCZENIE:
Zgloszenie zawiera.lqce kartQ zgloszenia niewypelniona zgodnie z wymogami okreslonymi
w ustawie i rozpoza&eniu lub kt6re wplynelo do |ady gminy po uptywie terminu okreslonego
w ad. 162 S 

'l ustawy pozostawia sie bez biegu. Termin do zg[oszenia kandydata nie podlega
pe ywr6ceniu.

czytelny podpis prezesa sqdu albo osoby
reprezenlujacej podmiol uprawniony

w arl. 162 S 1 ustawy do zg{oszenia kandydata
bQd: jednego z dwudziestu pieciu obywateli

zgilaszajacych kandydata


