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Informacja 

Urzędnika Wyborczego: 
 
 
W związku z Komunikatem Komisarza Wyborczego w Bielsku Białej z dnia 18 marca 2019 r. 
w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych 
na dzień 26 maja 2019 r. uprzejmie informuje że: 
 
Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dla obszaru miasta na prawach 
powiatu Jastrzębie-Zdrój są dokonywane w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 
60  – Biuro Rady Miasta pokój nr 125A lub 126A, do dnia 26 kwietnia 2019 r. – w godzinach 
pracy Urzędu Miasta. 
Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Miasta, 
potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą. 
 
Dodatkowo ustala się następujące terminy dyżurów urzędnika wyborczego w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60 pokój nr 153B : 
 
23.04.2019 r. w godzinach od 9:00 do 11:00 
25.04.2019 r. w godzinach od 13:00 do 16:00 
26.04.2019 r. w godzinach od 7:30 do 8:30 oraz od 13:00 do 14:00. 
 
Prawo zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na druku stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej  
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych  
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 
mają Pełnomocnicy Wyborczy Komitetów Wyborczych – we wszystkich obwodach 
głosowania,  
 
Wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej 
komisji wyborczej. Wyborcy mogą zostać powołani w skład komisji w przypadku jej 
uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 5 stycznia 
2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).   
 
Ze wzorem zgłoszenia można zapoznać się w:  
 

- Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, 
blok B, telefon 33 813 63 74 lub 33 812 60 39 – w godzinach urzędowania od poniedziałku 
do piątku, od godziny 7:30 do godziny 15:30,  
  
- Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60  – Biuro Rady Miasta pokój nr 125A 
lub 126A oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
https://bip.jastrzebie.pl/artykul/5546/57551/wybory-do-parlamentu-europejskiego 
  



Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
umieszczony jest także na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – 
www.pkw.gov.pl.  
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