
Załącznik nr 1 do Trybu powoływania członków 

Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego 

 

1. Dane organizacji zgłaszającej kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub 

innego właściwego rejestru): 

 

 

 

 

 

2. Obszar – wpisać znak „x” w kratkę przy właściwym obszarze, w którym zgłaszany 

jest kandydat 

 

Obszar obejmujący Miasto St. Warszawa  

Obszar obejmujący powiaty: garwoliński, legionowski miński, nowodworski, otwocki, 

pułtuski, wołomiński, wyszkowski 
 

Obszar obejmujący powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, 

sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni 
 

Obszar obejmujący powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki  

Obszar obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński  

Obszar obejmujący powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i 

przasnyski 
 

Obszar obejmujący powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski  

Obszar obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, 

radomski, szydłowiecki i zwoleński 
 

 

3. Imię i nazwisko kandydata 
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4. Uzasadnienie kandydatury: 

 

 

 

 

 

 

5. Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającą kandydata na członka do 

MRDPP  

(wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do 

reprezentowania podmiotu): 

 

 

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

 (pieczęć organizacji)  (miejscowość, data) 

 

 

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

(podpis osoby lub osób uprawnionych) 

 

DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOŁĄCZYĆ NALEŻY: 

1) oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie 
województwa mazowieckiego; 

2) w przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze 
Sądowym – dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną podmiotu 
zgłaszającego zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób 
uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby. 

3) imienne rekomendacje dla kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego (5 sztuk). 

4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne, 
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie; 
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla 

potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady 
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dziennik 
Ustaw z 2015 r.  pozycja 2135, z późn. zm.); 

7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji zawartych w 
zgłoszeniu; 

8) CV kandydata. 
 


