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W związku z rozpoczęciem naboru uzędników wyborczych w załączeniu pzekazuję 
"|nformację Dyrektora

De|egatury Knajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 |utego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń
kandydatów na unędnikÓw wyborczych oraz o |iczbie uzędnikóW W poszczegó|nych gminach". Proszę o Wywieszenie Wtv
informacji na tab|icy ogłoszeń Uzędu Miasta/Gminy.

Powyższa informacja umieszczona została róWnież na stronie internetowej De|egatury.
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INFORMACJA

Dyrektora DeIegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

zdnia22lutego 2018 r.

o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o |iczbie
urzędników w poszczegó|nych gminach'

l. Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

1 Do dnia 15 marca 2018 r. Dyrektor Delegatury Krajowego Biura wyborczego w
Gdańsku pzyjmuje zgloszenia kandydatÓw na urzędnikÓw wyborczycń w gminach
powiatÓw:

. gdańskiego,

. kwidzyńskiego,
o malborskiego,
. nowodworskiego,
. starogardzkiego.,
. sztumskiego,
. tczewskiego

oraz miast na prawach powiatu: Gdańsk, Sopot'

2. Dokumenty zgłoszeniowe kandydaci mogą:
. składać w siedzibie De|egatury Krajowego Biura Wyborczego - budynek

Uzędu Marszałkowskiego , piętro l, pok. 130 , od poniedziałku do piątku w
godz.7:45-15:45

. kierować na adres e.mai|owy gdansk@kbw.gov.p| ( w takim przypadku oryginały
dokumentÓw musząwplynąÓ do De|egatury w terminie wskazanym w pkt. 1.)

. nadesłać pocztą na adres: De|egatura Krajowego Biura Wyborczego w
Gdańsku ' 80-810 Gdańsk, u|. okopowa 21127.

o zachowaniu terminu złożenia dokumentÓw decyduje data wptywu do Delegatury a nie
data slempla pocztowego.

3' fgłoszenie powinno zawieraÓ:
. czyte|nie wypełniony formu|arz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do uchwały

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 |utego 2018 r. w sprawie okreś|enia
Iiczby' trybu i warunków powoływania uzędnikÓw wyborczych,

. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kandydata wyższego
wykształcenia poświadczoną za zgodnośó z oryginałem.

D|a ułatwienia kontaktu z kandydatem proszę o podanie na formu|arzu zgłoszeniowym
numeru telefonu.

4' Zgodnie z treścią ań. 191b Kodeksu wyborczego uzędnika wyborczego dotyczą między
innymi następując e zakazy :

. urzędnik wyborczy nie może wykonywaÓ swojej funkcji w gminie, na obszarze
której ma miejsce zatrudnienia.



. uzędnikiem Wyborczym nie może byc osoba ujęta w stałym rejestrze wyborcÓw
objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy urzędników
wyborczych zgłaszanych do miasta na prawach powiatu

o Urzędnik Wyborczy nie może należeÓ do pańii poIitycznych ani prowadziĆ
działaIności pubIicznej niedającej się pogodziÓ z pełnioną funkcją

. uzędnikiem wyborczym nie może byĆ osoba skazana prawomocnym Wyrokiem
za przestępstwo umyś|ne ścigane z oskażenia pub|icznego |ub umyŚ|ne
pzestępstwo skarbowe.

5. SzczegÓłowe zasady powołylvania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika Wyborczego
regu|uje ustawa z dnia 5 stycznia 201'1 r. - Kodeks Wyborczy oraz uchwala Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 19 |utego 2018 r. w sprawie okreś|enia |iczby, trybu iwarunkÓw
powoływania urzędnikÓw wyborczych.

W związku z treŚcią ań. 24 ust' 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 20'l6 r. poz. 922zpóŻn, zm.) informuję, iż administratorem danych
osobowych zawańych w pzekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro
Wyborcze z siedzibą w Warszaw|e pzy u|, Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatÓw do
pełnienia funkcjl uzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich
podania brak będzie moż|iwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatÓw będą
pzetwazane wyłącznie w celu pzeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zg,łoszenia do pełnienia
funkcji uzędnika wyborczego pzysługuje prawo dostępu do keści swoich danych oraz ich
poprawiania, a także do pisemnego żądania zapzestania pzetwazania danych'

||. Liczba urzędników wyborczych w poszczegó|nych gminach

Gm ina Liczba urzędników
wvborczvch

powiat gdańSki
m. Pruszcz Gdański 4
gm. Cedry Wielkie
gm. Kolbudy
gm' Pruszcz Gdański
gm. Pzywidz
gm' Pszczółki
gm. Suchy Dąb
gm' Trąbki WieIkie 2

powiat kwidzyński
m. Kwidzyn 4
gm. Gardeja
gm. Kwidzyn 2
gm. Prabuty
gm. Ryjewo
gm. Sadl inki

powtal nralborski
m. Malbork
gm. Lichnowy
gm. Malbork 2
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gm. Miłoradz 2
gm. Nowy Staw
gm.Stare Pole 2

powiat nowodworski
m. Krynlca Morska
gm. Nowy Dwór Gdański 3
gm. Ostaszewo
gm. Stegna
gm. Sztutowo a

powiat starogardzki
gm. Czarna Woda 2
m' Skórcz 2
m. Starogard Gdański
gm. Bobowo
gm. Kal iska 2
gm. Lubichowo
gm. Osieczna 2
gm. Osiek
gm. Skarszewy 2
gm' Skórcz
gm. Smętowo Graniczne 2
gm. Starogard Gdański
gm. Zblewo n

powiat tczewski
m. Tczew
gm. Gniew
gm. Morzeszczyn
gm. Pelpl in
gm. Subkowy
gm. Tczew ć

powiat sztumski
gm. Dzierzgoń
gm. Mikołajki Pomorskie
gm. stary Dziezgoń
gm. Stary Targ
gm. Sztum 3

miasto na prawach powiatu
m. Gdańsk

miasto na orawach powiatu
m. Sopot 3

Dyrektor DelegaturY
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do uchwaty Państwowej Konlisji Wyborczej
z  dnia 19lutego2018r.(Poz.  .  )

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego

zgłaszam swoją kandydaturę na fuŃcję urzędnika wyborczego w:

Informuję o doświadczeniu w organizacji wyborów ofaz wykonywaniu irrnych zadań,
w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego:

Jednocześnie oślviadczam, że spełnianr wymogi określone w art. 19lb ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z2017 r. poz, 15, zpóźn. zm.)

(|lliejsco\vość}

Pot.,vierdzam zatrudnienie kandydata w urzędzie obsługującynr: organy administracji
l.zqdowej, samoźądowej lub jednostce im podległej |ub przez nie nadzorowanej.

(pieczęć l|n8|ótvkowa) (pieczęć i podpis pracoda\vcy)


