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Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrol~ce 

z dnia 211utego 2018 roku 

Na podstawie § 2 uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lute go 2018 r. 

w sprawie okrdlenia liczby, trybu i warunkow powolywania urzydnikow wyborczych, podajy 

informacjlt 0 liczbie urzydnik6w wyborczych w poszczegolnych gminach na obszarze wlasciwosci 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostroiycc oraz zasadach dokonywania zgloszen 

kandydatow na funkcj~ urzydnika wyborczego. 

1. 	 Liczba urz~dnikow wyborczycb, ktorzy zostanl4 powolani w poszczegolnycb gminacb, 

b~dl4cycb w zasi~gu dzialania DeJcgatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrol~ce 

przedstawia si~ nast~puj~co: 

I'E' N'~wa 2miny I I-~ba urz~dnik6w wybVJ\';L.Y~h 
I 1~ ill. M~6w Mazowiecki 3 

2. gm. Cze~'Wonka 2 

3. gm, Karniewo 2 I 

4. gm, Krasnosielc 2 
I 5. gm. Mlynarze 2 

6. gm. ptoniawy::1?ramura 2 
!--, 

7. gm. R6Zan 2 

n. I. gm. Rzewnie 2 
i 9. gm, Sypniewo 2 

10. gm. Szelk6w 2 

11. J gl11~ Baranowo 2 

12. I gm. Czamia 2 
1--'-

Igm. Czerwin13. 2 , 
14. . gm. Goworowo 2 

I IS. gm Kadzidio 2 i~ 

16. gm Lelis 2 

I 17. gm. Lyse 2 

18. gm. Myszyniec 2 

I 19. I gm. 01szewo-Borki 2 
20. . gm Rzekul1 2 

21. gm. Troszyn 2 
1-

22. m. Ostrow Mazowiecka 4 

23. gm. AndrzeJewo 2 

24. gm. Boguty-Pianki 2 

25. gm. Brok 2 
26. gm. Malkinia G6rna 2 

27. gm. Nur 2 

28. gm. Ostrow Mazowiecka 2 

29. gm Stary Lubotyn 2 

30. gm Szulborze Wielkie 2 

31 gm W~sewo 2 

3~ gm Z~Tyby 15:oscieln~ 2 



33. gm. Gzy i 2 i 
34. gm.Obryte i 2 

35. gm. Pokrzywnica 2 I 

36. gm. Puttusk 4 
37. gm. Swiercze 2 I 

38. gm. Winnica 2 
39. gm. Zatory 2 ! 

40. gm. Branszczyk 2 
41. . Dlugosiodlo 2 I 
42. . Rzl:lsnik 2 
43. gm. Somianka 2 I 
44. gm. Wyszk6w 4 

45. gm. Zabrodzie 2 
46. m. Ostrolyka I 5 

2. Zasady dokonywania zgloszen kandydat6w na funkcj~ urztrdnika wyborczego: 

- zgloszenia kandydat6w na urzydnik6w wyborczych nalezy clostarczy6 do siedziby 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostroh;~ce przy ul. Gen. Augusta Ernila 

Fieldorfa ,,Nila" 15, 07-410 Ostrole;ka, III piytro, pok. 11 5, od poniedzialku do pil:}tku 

800 w godz. od do 16°0 lub przeslac pocztq na ww. adres - w tcrminie do dnia 

14 marca 2018 r. (sroda). W przypadku przesylek pocziowych 0 zachowaniu terminu 

decyduje data wplywLl do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu 

wyborczego). W Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Ostrole;ce przyjrnowane 

sl:l zgloszenia kandydatow, ktorzy chc't peillic funkcjer urze;dnika wyborczego w gminach 

z terenu powiat6w: rnakowskiego, ostrole;ckiego, ostrowskiego, pultuskiego, 

wyszkowskiego oraz rn. Ostrolyka; 

Zgtoszcnia otrzymane po terminic pozostanll w Delcgaturze bez rozpatrzcnia. 

- w zgloszeniu podaje sie;: imiy (imiona) i nazwisko. uumer ewidencyjny PESEL, adres 

zarnieszkania (ujycie w stalyrn rejestrze wyborc6w), wyksztalcenie, rniejsce pracy, nazwy 

gminy, w kt6rej kandydat rna wykonywa6 funkcjy oraz infonnacje 0 ewentualnyrn 

doswiadczeniu w organizacji wybor6w oraz wykonywaniu innych zadan, w kt6rych 

niezbydna byla znajomosc przepis6w Kodeksu wyborczego; 

Wz6r zgloszcnia stanowi zallilcznik do niniejszej informacji. 

- do zgloszenia dol'tcza siy kopie; dyplornu potwierdzaj(fcego posiadanie wyksztalcenia 

wyzszego (kopia powinna bye poswiadczona za zgodnosc Z oryginalern, np. przez 

pracodawcy); 

pracodawca potwierdza na zgloszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urze;dzic 

obsruglti'tcym: organy administracji rZl:}dowej, samorzqdowej lub jednostce im podleglej 

lub przez nie nadzorowanej. 



Dodatkowo kandydat6w prosi siy 0 podanie na zgloszeniu numeru telefonu kontaktowego. 

Zgodnie z art. 191 a § 1 i art. 191 c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 

(Dz. U, z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) urzydnik6w wyborczych powoluje 

Szef Krajowego 8iura Wyborczego, na okres 6 1at, sposr6d pracownik6w obsluguj(!cych: organy 

administracji rZ'ldowej, samorz~dowej 1ub jednostek im podleglych lub przez nie nadzorowanych, 

posiadaj~cych wyksztakenie wyzsze. 

Urzydnicy wyborczy wykonuj~ zadania od dnia zarz~dzenia wlasciwych wybor6w do dnia 

rozstrzygniycia protest6w wyborczych oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne. 

W mysl an. 191 b Kodeksu wyborczego urz/tdnikiem wyborczym nie mote bye osoba: 

kandyduj~ca w wyborach w okrygu, w sklad kt6rego wchodzi gmina wlasciwa dla obszaru 

dzialania urzcydnika wyborczego, komisarz wyborczy, pelnomocnik wyborczy, pelnomocnik 

finansowy, mqz 7,aufania !ub czlonek komisji wyborczej; urzydnik ~}borczy nie moze 

wykonywac swojej funkcji w gminie, na obszarze kt6rej rna miejsce zatrudnienia; 

ujyta w stalym rejestrze wyborc6w objeytyrn zakresem dzialania tego urzydnika; zakaz 

ten nie dotyczy miast na prawach powiatU (miasto Ostrolcyka); 

- nalezC}ca do partii politycznych ani prowadz(!ca dzialalnosc publiczn~ niedaj~q siy pogodzic 

z pelnion(! funkcj~; 

skazana prawomocnym wyrokicm za przestcypstwo umyslne scigane z oskarzenia publicznego 

lub umys]ne przestypstwo skarbov,re. 

Szczeg610we zasady powolywania, odwolywania oraz zakres zadail urzydnika wyborczego 

reguluje rozdzial 9 Kodeksu wyborczego. 

W zwiqzku z treSci~ art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pain. zm.) informuj~, iz administratorem danych 

osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgloszeniowych jest Krajowe Biuro 

Wyborcze z siedzib~ w Warszawie przy uL Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydat6w do pelnienia 

funkcji urz~dnika wyborczego przekazywane S::j. dobrowolnie, jednak bez ich podania brak bcydzie 

mOiliwosci rozpoznania zgloszenia. Dane osobowe kandydat6w b~d~ przetwarzane wylC}cznie 

w ce1u przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie byd~ udostcypnianie innym 

podmiotorn. Osobie dokonuj~cej zgloszenia do pelnienia funkcji urz~dnika wyborczego przysluguje 

prawo dostypu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, a takZe do pisemnego z~dania 

zaprzestania przetwarzania danych. 



Wzor zgloszenia kandydata na urz«dnika wyborczego 

la nizej podpisany( -a): 

Ilrni<; Drugie irni<; Nazwisko 

I 
Adres Wojewodztwo Powial Grnica 

zamieszkania 
I 

Miejscowosc Kod - Ulica 

pocztowy 

• 

i 
INrdornu Nr lokalu Poezta Numer ewidencyjny 

• 

PESEL* 

• 

Wyksztaicenie Miejsce pracy 

zgJaszam swoj'l kandydatur« na funkcj« urz«dnika wyborczego w: 

Informuj« 0 doswiadczeniu w organizacji wyborow oraz wykonywaniu innych zadan, 
w ktorych niezb«dna byla znajomosc przepisow Kodeksu wyborczego: 

lednoczesnie oswiadczam, ze speJniam wymogi okreslone wart. 191b ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z pozn. zm.) 

........................................... , dnia ............................ .. 

(micjscowosc) (podpis kandydata) 

Potwierdzam zatrudnienie kandydata w urzydzie obsluguj'l-cym: organy administracji 
rZ'ldowej, samorz'ldowej lub jednostce im podleglej lub przez nie nadzorowanej. 


