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Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu partii Prawo i Sprawiedliwość, uchwał władz PiS, programu,

zasad ideowych i linii politycznej PiS oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka partii Prawo i Sprawiedliwość.

Oświadczam, iŜ:

Deklaruję wolę przystąpienia do partii Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczam, iŜ będąc pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej akceptuję zasady ideowe oraz program partii

Prawo i Sprawiedliwość.

podpis

Jako członkowie wprowadzający popieramy powyŜszą deklarację
przystąpienia do partii Prawo i Sprawiedliwość

podpis

data

1)  nie jestem członkiem innej partii lub organizacji o celach politycznych;

2)  nie jestem członkiem oraz czynnie nie wspieram organizacji lub ruchów, których cele są sprzeczne z zasadami ideowymi, 

programem lub interesem partii Prawo i Sprawiedliwość;

3)  nie podejmuję działań sprzecznych z celami partii Prawo i Sprawiedliwość;
4)  nie popełniłem(am) przestępstwa umyślnego oraz Ŝe nie został wobec mnie skierowany akt oskarŜenia o przyjęcie lub wręczenie 

korzyści majątkowej; nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu;

d  d m m r   r   r   r

Deklaruję miesięczną składkę członkowską w wysokości:  PLN

Ponadto oświadczam, Ŝe nie byłem(am) funkcjonariuszem lub tajnym współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego,

Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i SłuŜby Bezpieczeństwa MSW oraz Wojskowych SłuŜb Informacyjnych, a w szczególności:

Informacji Wojskowej, Wojskowej SłuŜby Wewnętrznej, Zarządu II Oddziału Sztabu Generalnego LWP, Zarządu WOP, jak równieŜ

członkiem władz lub pracownikiem etatowym władz PZPR. 

………………………………………………………………………………………………………

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 nr 133, poz. 883) wyraŜam zgodę na gromadzenie

i przetwarzanie moich danych osobowych przez władze statutowe partii Prawo i Sprawiedliwość w zakresie wynikającym

z prowadzenia działalności statutowej przez ugrupowanie.

5)  korzystam z pełni praw publicznych i obywatelskich. 

Oświadczam, Ŝe zapoznałem(am) się z treścią Statutu partii Prawo i Sprawiedliwość.
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