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z dnia22 |utego
zgłoszeń
De|egatury
Knajowego
gminach".
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INFORMACJA
Dyrektora
DeIegatury
Krajowego
BiuraWyborczego
w Gdańsku
zdnia22lutego
2018
r.
o zasadach
dokonywania
zgłoszeń
kandydatów
na urzędników
wyborczych
orazo |iczbie
urzędników
w poszczegó|nych
gminach'
l. Zasadydokonywania
zgłoszeń
kandydatów
naurzędników
wyborczych
1 Do dnia 15 marca2018r. Dyrektor
Delegatury
Krajowego
Biurawyborczego
w
Gdańskupzyjmuje
zgloszenia
kandydatÓw
na urzędnikÓw
gminach
wyborczycń
w
powiatÓw:
. gdańskiego,
. kwidzyńskiego,
o malborskiego,
. nowodworskiego,
. starogardzkiego.,
. sztumskiego,
. tczewskiego
orazmiast
powiatu:
naprawach
Gdańsk,
Sopot'
2. Dokumenty
zgłoszeniowe
kandydaci
mogą:
. składać
- budynek
w siedzibieDe|egatury
Krajowego
BiuraWyborczego
UzęduMarszałkowskiego
, piętrol, pok.130, od poniedziałku
do piątku
w
godz.7:45-15:45
. kierować
naadrese.mai|owy
gdansk@kbw.gov.p|
( w takimprzypadku
oryginały
dokumentÓw
musząwplynąÓ
doDe|egatury
wterminie
wskazanym
w pkt.1.)
. nadesłać
pocztąna adres:De|egatura
Krajowego
Biura Wyborczego
w
Gdańsku
Gdańsk,
u|.okopowa
21127.
' 80-810
o zachowaniu
terminu
złożenia
dokumentÓw
decyduje
datawptywu
doDelegatury
a nie
pocztowego.
dataslempla
3' fgłoszenie
powinno
zawieraÓ:
. czyte|nie
wypełniony
formu|arz
zgłoszeniowy
stanowiący
załącznik
douchwały
Państwowej
Komisji
Wyborczej
z dnia19 |utego
2018r. w sprawie
okreś|enia
Iiczby'
powoływania
trybu
i warunków
uzędnikÓw
wyborczych,
. kopiędokumentu
potwierdzającego
posiadanie
przezkandydata
wyższego
poświadczoną
wykształcenia
zazgodnośó
z oryginałem.
D|aułatwienia
kontaktu
z kandydatem
proszę
o podanie
naformu|arzu
zgłoszeniowym
numeru
telefonu.
4' Zgodnie
z treścią
ań. 191bKodeksu
wyborczego
uzędnika
wyborczego
dotyczą
między
innymi
następując
e zakazy
:
. urzędnik
wyborczy
niemoże
wykonywaÓ
swojej
funkcji
w gminie,
na obszarze
której
mamiejsce
zatrudnienia.

. uzędnikiem
Wyborczym
niemoże
bycosobaujęta
w stałym
rejestrze
wyborcÓw
objętym
zakresem
działania
Zakaztenniedotyczy
tegourzędnika.
urzędników
wyborczych
zgłaszanych
prawach
powiatu
domiasta
na
o Urzędnik
Wyborczy
nie możenależeÓ
do pańiipoIitycznych
ani prowadziĆ
pubIicznej
działaIności
niedającej
z pełnioną
funkcją
siępogodziÓ
. uzędnikiem
prawomocnym
wyborczym
niemoże
byĆosobaskazana
Wyrokiem
za przestępstwo
pub|icznego
umyś|ne
ścigane
z oskażenia
|ub umyŚ|ne
pzestępstwo
skarbowe.
5. SzczegÓłowe
powołylvania,
zasady
odwoływania
orazzakres
zadańurzędnika
Wyborczego
regu|uje
ustawa
z dnia5 stycznia
201'1
r. Kodeks
Wyborczy
orazuchwala
Państwowej
Komisji
Wyborczej
z dnia19|utego
2018r.w sprawie
okreś|enia
|iczby,
trybuiwarunkÓw
powoływania
urzędnikÓw
wyborczych.
W związku
z treŚcią
ań.24 ust'1 ustawy
danych
z dnia29sierpnia
1997r. o ochronie
osobowych
(Dz.U. z 20'l6r. poz.922zpóŻn,
iżadministratorem
danych
zm.)informuję,
jestKrajowe
osobowych
zawańych
w pzekazanych
Biuro
dokumentach
zgłoszeniowych
Wyborcze
z siedzibą
pzy
w Warszaw|e u|,Wiejskiej
do
10.Daneosobowe
kandydatÓw
pełnienia
jednak
funkcjl
przekazywane
uzędnika
wyborczego
bez
ich
są dobrowolnie,
podania
brakbędzie
moż|iwości
rozpoznania
zgłoszenia.
Daneosobowe
kandydatÓw
będą
pzetwazane
procesu
wyłącznie
w celupzeprowadzenia
rekrutacyjnego.
Daneosobowe
niebędąudostępniane
podmiotom.
innym
zg,łoszenia
Osobiedokonującej
do pełnienia
funkcji
uzędnika
pzysługuje
prawo
wyborczego
orazich
dostępu
dokeści
swoich
danych
poprawiania,
pzetwazania
a także
dopisemnego
żądania
zapzestania
danych'

||. Liczbaurzędników
gminach
wyborczych
w poszczegó|nych
Gm ina

Liczba urzędników
wvborczvch

powiatgdańSki

m. PruszczGdański
4
gm. CedryWielkie
gm.Kolbudy
gm' PruszczGdański
gm. Pzywidz
gm' Pszczółki
gm.SuchyDąb
gm' TrąbkiWieIkie
2
powiatkwidzyński
m. Kwidzyn
4
gm. Gardeja

gm.Kwidzyn
gm.Prabuty
gm. Ryjewo
gm.Sadlinki

2

powtaln ralborski
m. Malbork

gm. Lichnowy
gm. Malbork

2

-3gm. Miłoradz

2

gm. Zblewo

n

gm.NowyStaw
2
g m .StarePole
powiatnowodworski
m. KrynlcaMorska
3
gm.NowyDwór Gdański
gm.Ostaszewo
gm.Stegna
a
gm.Sztutowo
powiatstarogardzki
2
gm.CzarnaWoda
2
m' Skórcz
m. StarogardGdański
gm.Bobowo
2
gm.Kaliska
gm.Lubichowo
2
gm.Osieczna
gm.Osiek
2
gm.Skarszewy
gm' Skórcz
2
gm.SmętowoGraniczne
gm.StarogardGdański
powiattczewski

m. Tczew
gm.Gniew
gm.Morzeszczyn
gm.Pelplin
gm.Subkowy
gm.Tczew
powiatsztumski
gm.Dzierzgoń
gm.Mikołajki
Pomorskie

ć

gm.staryDziezgoń

gm.StaryTarg
3
gm.Sztum
miastona prawachpowiatu
m.Gdańsk
miastona orawachpowiatu
3
m.Sopot
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Konlisji Wyborczej
do uchwatyPaństwowej
z d n i a1 9 l u t e g o 2 0 1 8 r . ( P .o)z .

Wzór zgłoszeniakandydatana urzędnikawyborczego
Ja niżejpodpisany(-a):
Dr gićimię

lmię

A0rcs

Powiat

Nazwisko

Cmina

zamicszkania
Micjscowość

Nr domu

UIica

Nr lokalu

Poczta

$rł:W

Wykszlalccnic

zgłaszamswojąkandydaturęna fuŃcję urzędnikawyborczegow:

Informuję o doświadczeniuw organizacji wyborów ofaz wykonywaniu irrnych zadań,
przepisówKodeksu wyborczego:
w których niezbędnabyłaznajomość

w art. 19lb ustawy z dnia
że spełnianrwymogi określone
Jednocześnie
oślviadczam,
5 stycznia2011r. - Kodekswyborczy(Dz.U. z2017 r. poz,15,zpóźn.zm.)

(|lliejsco\vość}

organy administracji
Pot.,vierdzamzatrudnieniekandydataw urzędzieobsługującynr:
l.zqdowej,samoźądowejlub jednostceim podległej|ub przez nie nadzorowanej.

(pieczęć l|n8|ótvkowa)

(pieczęći podpispracoda\vcy)

