
Załącznik nr 2 

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego 

Ja niżej podpisany(-a): 
Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

 
Adres zamieszkania 

(ujęcia w stałym rejestrze 

wyborców) 

Województwo Powiat Gmina 

 

Miejscowość 

 

Kod  
pocztowy 

  -    Ulica 

Nr domu Nr lokalu  Poczta Numer ewidencyjny 
PESEL 

           

Wykształcenie  Aktualne miejsce 
pracy 

 

Nr telefonu          Adres e-mail  

zgłaszam swoją kandydaturę na funkcję urzędnika wyborczego w: 

Nazwa gminy (miasta)  

Informuję o doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, 
w których niezbędna była znajomość przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  
— Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 191b i art. 191c § 1 
pkt 2 Kodeksu wyborczego.  

………………………, dnia ..............................  ..……………………………. 
(miejscowość)       (data)        (podpis kandydata na urzędnika) 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą 

w Warszawie, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa; 
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: 

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, 
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, 

b) e-mail: iodo@kbw.gov.pl; 
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, 

w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnika wyborczego; 
4) podanie danych osobowych jest niezbędne dla rozpatrzenia zgłoszenia urzędnika wyborczego; 



5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku 

powołania na funkcję urzędnika wyborczego - do czasu zakończenia pełnienia tej funkcji; 
7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, 

ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo 
do ograniczenia przetwarzania; 

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa; 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą 
w Warszawie, ul. Wiejska 10, w celu rekrutacji na stanowisko urzędnika wyborczego.  

……………………………….. 
(podpis kandydata na urzędnika wyborczego) 

 

POTWIERDZENIE STAŻU PRACY  
KANDYDATA NA URZĘDNIKA WYBORCZEGO 

 
Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w/we .…………………………………...,  

(oznaczenie delegatury Krajowego Biura Wyborczego ) 

na podstawie przedłożonych do wglądu w dniu ………………………………. dokumentów:1) 
(data) 

…………………………………………………..……………………………………………..... 

potwierdza, że kandydat na urzędnika wyborczego: ………….…………….…………………... 
(imię-imiona, nazwisko)  

posiada co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w art. 191c 

§ 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 

1000 i 1349). 

………………………, dnia ..............................  ……………………………. 
(miejscowość)       (data)         (podpis dyrektora delegatury) 

                                                           
1) Potwierdzenie co najmniej 5-letniego stażu pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w art. 191c § 1 
pkt 2 Kodeksu wyborczego następować będzie na podstawie przedłożonego do wglądu oryginału świadectwa 
pracy, pisemnego zaświadczenia zakładu pracy, lub innych dokumentów potwierdzających w sposób niebudzący 
wątpliwości co najmniej 5-letni staż pracy.  
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