
Karta zgłoszenia kandydata na członka do 
Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 
 
 
1. Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego 

dokumentu):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2. Imię i nazwisko Kandydata, telefon kontaktowy:  
 

 

 

 

 

 

 

3. Obszar  
 
Uwaga: 

Należy zaznaczyć tylko jeden obszar z którego, startować będzie zgłoszony kandydat do SRDPP. 

 

 
1) Obszar Socjalny  
 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

 Działalność na rzecz integracji  i reintegracji zawodowej  i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka; 

 

2) Obszar Bezpieczeństwa 

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

 Obronność Państwa i działalności Sił Zbrojnych RP; 

 Ratownictwo i ochrona ludności; 

 Pomoc ofiarom klęsk i katastrof żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 

 



 

3) Obszar Zdrowia                              

 Ochrona i promocja zdrowia; 

 Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

 Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 

4) Obszar Pracy 

 Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości; 

 Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce 

gospodarczej; 

 Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

 

5) Obszar Społeczny 

 Działalność charytatywna; 

 Działalność na rzecz równych oraz kobiet i mężczyzn; 

 Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;  

 Upowszechniane i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

 

6) Obszar Promocji i rozwoju  

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych; 

 Działalność na rzecz  integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

 Promocja i organizacja wolontariatu; 

 Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

 Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 

 

7) Obszar Kultury i sztuki 
 

 Podtrzymanie i upowszechnianie  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej; 

 Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 

 



 
8) Obszar sportu 
 

 Wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu ; 

 Turystyka i krajoznawstwo. 

 

4. Imię i nazwisko osoby reprezentującej, zgodnie z KRS /inną ewidencją lub  upoważnionej przez 

organ tej organizacji do głosowania w wyborach  (uczestniczy w głosowaniu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającego kandydaturę na członka do SRDPP 

(wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania 

podmiotu):  

 

 

 

 

…………………………….                                                             …………………………………… 
    ( pieczęć organizacji )                                                                              ( miejscowość, data) 
 
 
 
 
 
                                                    ….…………………………………………. 

            ( podpis osoby lub osób uprawnionych) 
 

 

Uwaga:  
 

 do karty zgłoszeniowej Kandydata  należy dołączyć Oświadczenie kandydata 
(załącznik nr 1),  

 
 kartę zgłoszeniową kandydata na członka do Sosnowieckiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  należy złożyć podczas zebrania ogólnego 
sosnowieckich organizacji pozarządowych które odbędzie się w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miejskiego  w  Sosnowcu od godziny 10.00. 


