
Informacja 

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu 

z dnia 27 marca 2018 r.  

o zmianach w naborze na urzędników wyborczych, w tym o zmianie liczby 

urzędników wyborczych i przedłużeniu terminu dokonywania zgłoszeń 

kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego 

 

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników 

wyborczych informuję o wprowadzonych zmianach w informacji Dyrektora Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników 

wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Tarnobrzegu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję 

urzędnika wyborczego. 

1. Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. 

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 

zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r., nastąpiła 

zmiana liczby urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na 

obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu: 

 po 1 urzędniku wyborczym w gminach: 

     Gawłuszowice i Krzeszów; 

 po 2 urzędników wyborczych w gminach:  

Baranów Sandomierski, Bojanów, Borowa, Cmolas, Czermin, 

Dzikowiec, Gawłuszowice, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Jarocin, 

Jeżowe, Kolbuszowa, Krzeszów, Majdan Królewski, Mielec, Nisko, 

Niwiska, Nowa Dęba, Padew Narodowa, Przecław, Pysznica, 

Radomyśl nad Sanem, Radomyśl Wielki, Raniżów, Rudnik nad Sanem, 

Tarnobrzeg, Tuszów Narodowy, Ulanów, Wadowice Górne, Zaklików 

i Zaleszany; 

 po 3 urzędników wyborczych w gminach: 

Mielec - gmina miejska, Stalowa Wola. 

 

2. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego w w/w gminach z terenu działania 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu składają zgłoszenie 

w przedłużonym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. (włącznie) do Dyrektora 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 lub przesyłają drogą pocztową.  

Zgłoszenie w wersji papierowej należy przesłać na adres: 

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzegu 

ul. 1 Maja 4a/206 

39-400 Tarnobrzeg 

 



O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury, a nie data stempla 

pocztowego w przypadku przesyłek pocztowych. 

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych 

osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro 

Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do 

pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania 

brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. 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 przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. 

 

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres: 

tag-dyr@kbw.gov.pl  

 

 

Dyrektor Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego 

w Tarnobrzegu 

Elżbieta Koziarska 

Załączniki: 

1. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 

2. Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu 

ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od 

pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w 

wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 
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