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NABÓR  NA  FUNKCJĘ  URZĘDNIKA  WYBORCZEGO

GMINA  NABORU:  GMINA  WYSZKÓW

TERMIN  PRZYJMOWANIA  ZGŁOSZEŃ:  DO DNIA  12 CZERWCA  2020 r.

WYMAGANIA

Urzędnikiem  wyborczym  dla obszaiu danej gminy może zostać (art. 191c 61 Kodeksu wyborczego):

* pracownik  urzędów obshigujących: organy administracji  rzą1ovve5, samorządowej lub jednostek  im
podległych  lub przez  nie nadzorowanych;

* inna osoba mająca co najmniej5  - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o któiych  wyżej
mowa

Urzędnik  wyborczy  musi  posiadać  wykształcenie  wyższe  (art. 191c Fg 1 Kodeksu
wyborczego).

Urzędnikiem  wyborczyrn dla obszaru danej gminy nie może zostać osoba (art. 191b Kodeksu
wyborczego):

' zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie,

w której rniałaby  wykonywać  swoją  funkcję;

' kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru

działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocrńk wyborczy, pełnomocnik

finansowy,  mąż  zaufania lub członek komisji  wyborczej (art. 191b e) I Kodeksu wyborczego);

' urzędnik  wyborczy  nie może naleźeć do partii  politycznych,  ani prowadzić  działalności  publicznej

niedającej  się  pogodzić z pełnioną  funkcją  (art. 191b  e) 3 Kodeksu  wyborczego);

' urzędnikiem  wyborczym  rńe może być osoba skazana prawomocnym  wyrokiem  za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b ei4
Kodeksu  wyborczego).

WYMAGANIA  DODATKOWE

Osoby posiadające doświadczenie  przy  organizacji  i przeprowadzaniu  wyborów/referendów

ogólnopolskich,  wyborów/referendów  lokalnych  w przypadku, gdy znajdą  się w gronie  najlepszych

kandydatek/kandydatów,  będą  posiadały  pieiwszeństwo  w zatrudnieniu.

KADENCJA  URZĘDNIKÓW  WYBORCZYCH

1. Urzędników  wyborczych  powołuje  się dla obszaru danej gminy  na okres 6 lat (art. 191c F:3 1 Kodeksu
wyborczego);

2. Urzędrńcy vryborczy wykonują  zadania od dnia zarządzenia właściwych wyborów do drńa

rozstrzygnięcia  protestów wyborczych  oraz w iru'iych sytuacjach, gdy jest to konieczne (art. 191c

e) 2 Kodeksu  wyborczego);

3. Funkcja urzędnika wyborczego wygasa z mocy prawa (art. 191d 8, I Kodeksu wyborczego)
w przypadku:



1) zrzeczenia  się fui'ikcji;

2) śrnierci;

3) podpisania  zgody  na zgkoszenie  do koinisji  wyborczej,  kandydowanie  w wyborach  w okręgu,

w skład  którego  wchodzi  gmina  właściwa  d]a jego  obszaru  działania  bądź  objęcia  funkcji

pełnomocnika,  komisarza  wyborczego,  męża  zaufania;

4) o którym mowa w art. 191 b 8, I zdanie drugie, :4 3 i 4;

5) odwołania.

4. Szef  Krajowego  Biura  Wyborczego  odwołuje  urzędników  wyborczych  przed  upływem  kadencji

w przypadku  nie  wykonywania  lub  nienależytego  wykonywania  obowiązków.

Kandydaci na urzędnika wyborczego składają zgłoszenia do dyrektora  Delegatury Kraiowego

Biura  Wyborczego  w Ostrołęce  w terminie  do dnia  12  czerwca  2020  r.

W  zgłoszeniu  kandydaci  na urzędnika  wyborczego  podają;

*  imię  (irniona)  inazwisko,

*  numer  ewidencyjny  PESEL,

*  adreszamieszkania(ujęciawstałymrejestrzewyborcówl

*  wykształcenie,

@ miejsce  pracy,

*  nazwę  gminy,  w  której  kandydat  ma  wykonywać  funkcję,

*  informacje  o ewentualnym  doświadczeniu  w organizacji  vvyborów  oraz  wykonywaniu  innych

zadań,  w których  niezbędna  była  znajomość  przepisów  Kodeksu  wyborczego.

Do  zgłoszenia  dołącza  się  kopię  dyplomu  potwierdzającego  posiadanie  wykształcenia  wyższego.

Pracodawca  potwierdza  na zgłoszeniu  fakt  zatrudnienia  kandydata  w urzędzie  obsługującym:  organy

adrninistracji  rządowej,  samorządowej  lub  jednostce  im  podległej  lub  przez  nie  nadzorowanej.

Dyrektor  Delegatury  Krajowego  Biura  Wyborczego  sprawdza,  czy zgłoszerń  kandydaci  spełniają

wymogi  Kodeksu  wyborczego  i niezwłocznie  po  dokonaniu  sprawdzenia  przekazuje  Szefowi

Krajowego  Biura  Wyborczego  zgłoszenia  kandydatów  spełniających  wymogi,  wraz  z załączonyrni  do

nich  dokumentarni.

Przy  powoływaniu  urzędników  wyborczych  Szef  Krajowego  Biura  Wyborczego  bierze  pod  uwagę

doświadczerńe  kandydata  w  organizacji  wyborów  oraz wykonywanie  innych  zadań,  w których

niezbędna  była  znajomośt:  przepisów  Kodeksu  wyborczego.
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