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kierniewice dnia 17 kwietnia 2018 r. 

- Wojewoda Łódzki, 

- Marszałek Województwa Łódzkiego, 

- Starosta Opoczyński, Starosta Rawski, 

Starosta Skierniewicki, Starosta Tomaszowski. 

- Wójtowic, Burmistrzowie i Prezydenci Miast 

Skierniewic i Tomaszowa Mazowieckiego 

W związku ze twierdzeniem że liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów 

na urzędnika wyborczego w termini do dnia 16 kwietnia 2018 r. nie jest wystarczająca na 

podstawie § 5 ust. l uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia liczby trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 

zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborcz~j z dnia 12 marca 2018 r. oraz uchwałą 

z dnia 26 marca 2018 r. występuję o zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejsz go pisma brakującej liczby kandydatów do następujących gmin objętych 

wła ciwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach: 

powiat opoczyński: gm. Drzewica - 1 gm. Opoczno - 2, gm. Paradyż - 1, gm. Poświętne -1 

gm. Sławno - 1 

powiat tomaszowski: m. Tomaszów Mazowiecki - 3, gm. Budziszewice- 1 gm. Czerniewice 

- 2, gm. Inowłódz - I. gm. Lubochnia - 1, gm. Rokiciny - 2 gm. Rzeczyca - 1, 

gm. Tomaszów Mazowiecki - 1, gm. Żelechlinek - 1. 

Do e' entualnego wykorzystania przekazuję w załączeniu projekt zgłoszenia 

kandydata na urzędnika wyborczego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na 

kandydowanie, w którym podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, 

adre zamieszkania (ujęcie w stałym rejestrze wyborców) wykształcenie, miejsce pracy, 

nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym 

do wiadczeniu w organizowaniu wyborów oraz innych zadań, w których niezbędna była 

znajomość Kodeksu wyborczego. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu 

potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego. 
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(zgłaszający) 

Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego 

Imię Drugie im ię Nazwisko 

Adres Województwo Powiat Gmina 

zamieszkania 

Miejscowość Kod - Ulica 

pocztowy 

Nr domu Nr lokalu Poczta Numer ewidencyjny 

PESEL 

Wykształcenie Miejsce pracy 

Telefon kontaktowy: 

zgłaszam kandydaturę na funkcję urzędnika wyborczego w: 

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

(miejscowość) (podpis zgłaszającego) 

Ja, niżej podpisany: 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na urzędnika wyborczego. 

2. Informuję o doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, 

w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego: 

3. Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 

- Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15, z późn. zm.). 

4. Do zgłoszenia dołączam kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia 

wyższego (poświadczoną za zgodność z oryginałem) . 

.... .............. ...................... ... ,dnia ........... .. ....... ......... . 
(miejscowość) (czytelny podpis kandydata) 

Jednocześnie, w =wiązku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 

= pó::n. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych =awartych w przekazanych dokumentach =gloszeniowych jest Krajowe Biuro 

Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej JO. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego 

pr=ekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania =głoszenia. Dane osobowe kandydatów będą 

przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie 

dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego pr::ysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania pr=etwarzania danych. 


