
 

 

 

 

 

ANKIETA KANDYDATA DO ZAKONU 

 

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………........................ 

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………………... 

3. Nr i seria dowodu osobistego ................................ PESEL ............................... NIP ……………….................................. 

4. Imiona rodziców, nazwisko rodowe matki ………………………………………………………………………………... 

5. Rodzeństwo (ile sióstr, braci; podaj wiek)…………………………………………………………………………………. 

6. Wykształcenie (zawód) ……………………………………………………………………………………………………. 

7. Pracowałem / studiowałem (gdzie) ………………………………………………………………………………………... 

8. Stosunek do służby wojskowej (przedpoborowy, poborowy, rezerwa; kategoria) ……………………………………….. 

9. Przebyte choroby (zakaźne, dziedziczne) …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………....................... 

10. Czy był w seminarium duchownym lub w innym zakonie (gdzie i kiedy?) ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………....................... 

11. Czy był karany? ………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Oświadczam, że nie mam obowiązku utrzymania rodziców i nie jestem zadłużony. W razie opuszczenia 

Zakonu lub wydalenia z niego nie będę wysuwał żadnych roszczeń w związku z podejmowanymi przeze mnie 

obowiązkami lub wykonywaną pracą. Mam również świadomość prawnej odpowiedzialności względem państwa i osób 

fizycznych, za moje czyny, które nie wynikają z obowiązków i prawa zakonnego, oraz że ich skutki prawne obciążają 

mnie bezpośrednio a nie Zakon. Wstępując do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych traktuję go, jako swoją rodzinę 

i zobowiązuję się dbać o dobre imię Zakonu.  

Ankietę wypełniłem zgodnie z prawdą, a z treścią oświadczenia zapoznałem się. Potwierdzam to moim 

własnoręcznym podpisem.  

 

Miejscowość ……………………………dnia …………………………..podpis ……………………………... 

 

Adres korespondencyjny i numer telefonu: ……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Załączniki do ankiety:  

 

1. Prośba o przyjęcie do Zakonu z uwzględnieniem motywacji. 

2. Życiorys napisany własnoręcznie. 

3. Aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis aktu urodzenia z USC. 

4. Aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) świadectwo Chrztu i Bierzmowania. 

5. Ostatnie świadectwo szkolne lub dyplom. 

6. Świadectwo katechizacji (niewymagane, gdy ocena z religii jest wpisana na świadectwie szkolnym). 

7. Świadectwo maturalne (dla kandydatów do święceń). 

8. Karta zdrowia wypełniona i podpisana przez lekarza rodzinnego. 

9. Opinia, czyli świadectwo moralności od proboszcza lub katechety. 

10. Zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych (dla kandydatów niepełnoletnich). 

11. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP – o ile ktoś takie posiada, nie ma konieczności wyrabiania nr NIP przez tych 

którzy go nie mają. 

13. Ksero dowodu osobistego. 

14. Świadectwa pracy z miejsc zatrudnienia. 

15. Zaświadczenie o niekaralności. 

16. Dwie fotografie. 
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