
ANKIETA KANDYDATA 

do Związku Szlachty Polskiej 

Dane osobowe zawarte w poniższej ankiecie są zbierane, przetwarzane i utrwalane 
wyłącznie w celach statutowych. 

Udostępnienie danych osobowych Kandydata/Członka osobie trzeciej wymaga bezwzględnie wyrażenia 
każdorazowo uprzedniej i wyraźnej zgody Kandydata/Członka na piśmie. 

Kandydat/Członek ma pełne prawo wglądu do tych danych, ich uaktualniania i poprawiania. 

CZĘŚĆ I. DANE KANDYDATA 

1. Imiona ____________________________________________________________________________ 

2. Nazwisko w pełnym brzmieniu  
(mężatka podaje nazwisko panieńskie oraz formę nazwiska, której używa) 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Przynależność herbowa (jeśli jest znana) __________________________________________________ 

4. Przydomek (jeśli rodzina go używa /ła i jest znany kandydatowi) ___________________________________ 

5. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, parafia, powiat)  

(prosimy o obowiązkowe dołączenie kserokopii aktu urodzenia lub świadectwa chrztu lub  innych dokumentów metrykalnych, 

względnie - kserokopii dowodu osobistego. Kandydatka ubiegająca się o członkostwo z racji szlachectwa przysługującego po 

mężu dołącza kopię aktu ślubu i część II-gą ankiety wypełnia wyłącznie informacjami dotyczącymi rodziny męża) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Miejsce zamieszkania / adres korespondencyjny 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Telefon stacjonarny, komórkowy, adresy e-mail, inne dane teleadresowe 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

8. Wykształcenie, zawód wykonywany 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9. Znajomość języków obcych 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



10. Ordery, posiadane odznaczenia, przynależność do zakonów rycerskich, etc. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. Przynależność do organizacji politycznych, społecznych, gospodarczych i konspiracyjnych  

w całym okresie życia i pełnione w nich funkcje  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. Skąd Kandydat dowiedział się o Związku Szlachty Polskiej? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Zgodnie z §14 Statutu Związku Szlachty Polskiej. 

- Oświadczam, że nie byłem(am)  karany(a) sądownie za przestępstwa. 

- Oświadczam, że nie byłem(am) funkcjonariuszem w partii komunistycznej. 

- Oświadczam, że nie należałem(am) do hitlerowskiego lub stalinowskiego aparatu represji. 

- Oświadczam, że nie należałem(am) do komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa w l. 1944-1990. 

- Oświadczam, że nie należę do organizacji, która w sposób nieuprawniony nadaje tytuły szlacheckie, herby, lub tytuły 

organizacyjne jednobrzmiące z tytułami szlacheckimi, a także w żaden inny sposób nie wspieram takich organizacji i 

nie posiadam takich tytułów ani nie należę do takich orderów czy zakonów. 

 

 

_________________________________________ 

Miejscowość, data  
      

_____________________________ 

Podpis 

 

 

 

 



CZEŚĆ II. PRZODKOWIE KANDYDATA  

(W LINII MĘSKIEJ)*** 

13. OJCIEC – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu* (miejscowość, parafia, powiat) 
prosimy o obowiązkowe dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu. 

_____________________________________________________________________________________ 

14. MATKA – imię, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia/zgonu* 

_____________________________________________________________________________________ 

15. DZIAD – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu* (miejscowość, parafia, powiat)  
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu. 

_____________________________________________________________________________________ 

16. BABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia /zgonu jeśli są znane. 

_____________________________________________________________________________________ 

17. PRADZIAD– imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu (miejscowość, parafia, powiat)  
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu. 

_____________________________________________________________________________________ 

18. PRABABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia /zgonu jeśli są znane. 

_____________________________________________________________________________________ 

19. PRAPRADZIAD – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu (miejscowość, parafia, powiat)  
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu. 

_____________________________________________________________________________________ 

20. PRAPRABABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia/zgonu jeśli są znane. 

_____________________________________________________________________________________ 

21. 3 x PRADZIAD – imiona, nazwisko, daty i miejsca urodzenia/ślubu/zgonu (miejscowość, parafia, powiat)  
w miarę możliwości prosimy o dołączenie kopii odpisu zupełnego aktu urodzenia lub kopii odpisu skróconego aktu ślubu/zgonu. 

_____________________________________________________________________________________ 

22. 3 x PRABABKA - imiona, nazwisko panieńskie, daty i miejsca urodzenia /zgonu jeśli są znane. 

____________________________________________________________________________________ 

23. Najstarsze znane siedziby przodków w linii męskiej przed 1939 r. (miejscowości zamieszkania) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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24. Posiadane informacje, źródła (ewentualnie dokumenty) stwierdzające szlachectwo  

(w przypadku posiadania dokumentów prosimy o przesłanie ich fotokopii lub kserokopii.)**
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    Powyższe informacje są wedle mojej wiedzy zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Nie są mi znane powody dla których stan faktyczny miałby nie pokrywać się z metrykalnym. 

    Wyrażam zgodę na zbieranie, utrwalanie i przechowywanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszej Ankiecie. Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie. 

 

     Wyrażam zgodę aby w razie przyjęcia do Związku moje dane: imię i nazwisko  

/ telefon stacjonarny / telefon komórkowy / adres domowy / adres korespondencyjny / adres e-mail* - 

 zostały podane w wewnętrznym Biuletynie Informacyjnym ZSzP rozsyłanym tylko do Członków Związku oraz 

corocznym wewnętrznym Informatorze Adresowym Członków Związku rozsyłanym tylko do Członków Związku.  

 

     Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*, aby w razie przyjęcia do Związku moje imię i nazwisko zostało 

umieszczone na liście członków Związku Szlachty Polskiej na stronie internetowej ZSzP. 

     Nie dokonanie skreśleń przy ww. oświadczeniach równoznaczne jest z wyrażeniem zgody. 

 

_________________________________________ 

Miejscowość, data  
      

_____________________________ 

Podpis 

 
Informacje o bieżących składkach członkowskich dostępne są na stronie: www.szlachta.org  

bądź pod adresem internetowym skarbnik@szlachta.org.pl 
 

PROSIMY O PRZESŁANIE WYPEŁNIONEJ ANKIETY  
NA ADRES ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ:  

ul. ŻURAWIA 43 lok. 116, 00-680 WARSZAWA, POLSKA  

WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI ORAZ DOŁĄCZONYM DOWODEM UISZCZONEJ OPŁATY 

ADMINISTRACYJNEJ  

W WYSOKOŚCI 100 PLN NA KONTO ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 

Bank Pekao S.A.  

Nr konta: 54 1240 2148 1111 0010 3536 7320  

Dla przelewów z zagranicy:  

Nr SWIFT: PKOPPLPW  

IBAN: PL54 1240 2148 1111 0010 3536 7320  

BEZ PRZESŁANIA DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZENIA DOWODU WPŁATY (100 PLN)  

ANKIETA POZOSTANIE BEZ ROZPOZNANIA  

W ŻADNYM WYPADKU OPŁATA ADMINISTRACYJNA NIE JEST ZWRACANA 

 *  niepotrzebne skreślić
  

**
 
 w przypadku braku miejsca – wypełnić na dodatkowej stronie 

*** w przypadku kobiet kandydujących ze względu na szlachectwo po mężu - informacje dot. rodziny męża 

wersja ankiety 01-2014 



Instrukcja dotycząca wypełniania ankiety kandydackiej do Z.Sz.P. 

- prosimy o czytelne wypełnianie druku formularza. W razie braku miejsca – informacje można 

wypełniać na dodatkowych kartach. 

- jako dowody genealogiczne honorowane są zarówno dokumenty wystawiane przez państwowe 

Urzędy Stanu Cywilnego, jak też i akta metrykalne związane z sakramentami 

(chrztu/ślubu/pogrzebu) odpowiednich parafii. 

- za udowodniony ciąg genealogiczny, uznaje się załączenie takich akt metrykalnych przodków, 

aby z dokumentacji wynikały jasno dane osobowe, które jednoznacznie identyfikują danego 

przodka i są w stanie powiązać go z pokoleniem wcześniejszym, w sposób nie pozwalający na 

wątpliwość. 

- za udowodnienie szlachectwa uznaje się przedstawienie wywodu dokumentującego ciąg 

genealogiczny, aż do pokolenia osoby co do której szlachectwo jest niewątpliwe i odnotowane w 

sposób pośredni lub bezpośredni (a więc żyjącej w okresie przed 1918 r.).  

- w przypadku załączenia oryginalnych akt lub odpisów, Związek Szlachty Polskiej po dokonaniu 

uwierzytelnionej ich kopii, odsyła oryginały osobie ubiegającej się o członkostwo. 

- do formularza można dołączać dowolną liczbę załączników, jednak prosimy o przesyłanie 

jedynie kopii tych dokumentów które są związane ze szlachectwem rodziny na które powołuje się 

kandydat/kandydatka (a nie np. genealogie i dokumentację prababek lub rodzin po kądzieli)  

- członkowie Komisji Wywodowej w każdym przypadku są gotowi do pomocy i wskazania gdzie 

dane materiały i brakujące dokumenty można zdobyć.  


