
Temat: Fwd: Re: Pismo w sprawie zgłoszeń na urzędników wyborczych
Nadawca: UMW - Sekretariat <urzad@wyrzysk.pl>
Data: 28.03.2018 12:37
Adresat: promocja@wyrzysk.pl, sekretariat@mgops-wyrzysk.pl, sekretariat@mgokwyrzysk.pl, 
dyrektor@sapowyrz.pl, samwyrzysk@internetdsl.pl, osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl, 
admin@przedszkole.wyrzysk.pl, przedszkole_osiek@op.pl, sposieknn@interia.pl, 
spglesno@onet.pl, spkosztowosekretariat@vp.pl, spfalmierowo@interia.pl

--- Treść przekazanej wiadomości --- 
Temat: Re: Pismo w sprawie zgłoszeń na urzędników wyborczych

Data: Tue, 27 Mar 2018 12:51:27 +0200
Nadawca: Marcin Malicki - Krajowe Biuro Wyborcze Piła <pil-marcin.malicki@kbw.gov.pl>

Adresat: Chodzież m. PKW <pkw-300101@pkw.gov.pl>, Budzyń gm. PKW <pkw-
300102@pkw.gov.pl>, Chodzież gm. PKW <pkw-300103@pkw.gov.pl>, Margonin gm. 
PKW <pkw-300104@pkw.gov.pl>, Szamocin gm. PKW <pkw-300105@pkw.gov.pl>, 
Czarnków m. PKW <pkw-300201@pkw.gov.pl>, Czarnków gm. PKW <pkw-
300202@pkw.gov.pl>, Drawsko gm. PKW <pkw-300203@pkw.gov.pl>, Krzyż Wlkp 
gm. PKW <pkw-300204@pkw.gov.pl>, Lubasz gm. PKW <pkw-300205@pkw.gov.pl>, 
Połajewo gm. PKW <pkw-300206@pkw.gov.pl>, Trzcianka gm. PKW <pkw-
300207@pkw.gov.pl>, Wieleń gm. PKW <pkw-300208@pkw.gov.pl>, Piła m. PKW 
<pkw-301901@pkw.gov.pl>, Białośliwie gm. PKW <pkw-301902@pkw.gov.pl>, 
Kaczory gm. PKW <pkw-301903@pkw.gov.pl>, Łobżenica gm. PKW <pkw-
301904@pkw.gov.pl>, Miasteczko Krajeńskie gm. PKW <pkw-301905@pkw.gov.pl>, 
Szydłowo gm. PKW <pkw-301906@pkw.gov.pl>, Ujście gm. PKW <pkw-
301907@pkw.gov.pl>, Wyrzysk gm. PKW <pkw-301908@pkw.gov.pl>, Wysoka gm. 
PKW <pkw-301909@pkw.gov.pl>, Wągrowiec m. PKW <pkw-302801@pkw.gov.pl>, 
Damasławek gm. PKW <pkw-302802@pkw.gov.pl>, Gołańcz gm. PKW <pkw-
302803@pkw.gov.pl>, Mieścisko gm. PKW <pkw-302804@pkw.gov.pl>, Skoki gm. 
PKW <pkw-302805@pkw.gov.pl>, Wapno gm. PKW <pkw-302806@pkw.gov.pl>, 
Wągrowiec gm. PKW <pkw-302807@pkw.gov.pl>, Złotów m. PKW <pkw-
303101@pkw.gov.pl>, Jastrowie gm. PKW <pkw-303102@pkw.gov.pl>, Krajenka gm. 
PKW <pkw-303103@pkw.gov.pl>, Lipka gm. PKW <pkw-303104@pkw.gov.pl>, 
Okonek gm. PKW <pkw-303105@pkw.gov.pl>, Tarnówka gm. PKW <pkw-
303106@pkw.gov.pl>, Zakrzewo gm. PKW <pkw-303107@pkw.gov.pl>, Złotów gm. 
PKW <pkw-303108@pkw.gov.pl>, Urząd Miasto Chodzież 
<urzadmiejski@chodziez.pl>, Urząd Budzyń <urzad@budzyn.pl>, Urząd Gminy 
Chodziez <sekretariat@gminachodziez.pl>, Urząd Margonin 
<sekretariat@margonin.pl>, Urząd Szamocin <sekretariat@gminaszamocin.pl>, Urząd 
Miasto Czarnków <um@czarnkow.pl>, Urząd Gminy Czarnków 
<urzad@czarnkowgmina.pl>, Urząd Drawsko <pctdrawsko@poczta.onet.pl>, Urząd 
Krzyż Wielkopolski <um@krzyz.pl>, Urząd Lubasz <lubasz@wokiss.pl>, Urząd 
Polajewo <ug@polajewo.pl>, Urząd Trzcianka <sekretariat@trzcianka.pl>, Urząd 
Wieleń <wielen_um@wokiss.pl>, Urząd Piła <um@um.pila.pl>, Urząd Białosliwie 
<ug@bialosliwie.net>, Urząd Kaczory <sekretariat@kaczory.com.pl>, Urząd Łobzenica
<urzad@lobzenica.pl>, Urząd Miasteczko Krajeńskie 
<sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl>, Urząd Szydlowo <urzad@szydlowo.pl>, Urząd
Ujście <ujscie@ujscie.pl>, Urząd Wyrzysk <urzad@wyrzysk.pl>, Urząd Wysoka 
<office@gminawysoka.pl>, Urząd Miasto Wągrowiec <miasto@wagrowiec.eu>, Urząd 
Damasławek <sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl>, Urząd Gołańcz 
<miastoigmina@golancz.pl>, Urząd Mieścisko <ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl>, 
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Urząd Skoki <sekretariat@gmina-skoki.pl>, Urząd Wapno <wapno@wokiss.pl>, Urząd 
Gmina Wągrowiec <wagrow@wokiss.pl>, Urząd Miasto Złotów <urzad@zlotow.pl>, 
Urząd Jastrowie <sekretariat@jastrowie.pl>, Urząd Krajenka <gmina@krajenka.pl>, 
Urząd Lipka <gmina@lipka.pnet.pl>, Urząd Okonek <ratusz@okonek.pl>, Urząd 
Tarnówka <urzad@tarnowka.pl>, Urząd Zakrzewo <ug_zakrzewo@pro.onet.pl>, Urząd
Gmina Złotów <zlotow@gminazlotow.pl>

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, w załączeniu
przesyłam zaktualizowaną informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile o
liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury 
oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Z poważaniem

Marcin Malicki
Informatyk
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Pile
pil-info@kbw.gov.pl
https://pila.kbw.gov.pl
(67) 215 28 80

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do 
którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. 
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek 
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący
adresatem, jest niedozwolone. 
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o 
zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

W dniu 2018-03-13 o 15:08, Marcin Malicki - Krajowe Biuro Wyborcze Piła pisze:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 12 marca 2018 
r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania 
urzędników wyborczych przedłużyła termin dokonywania zgłoszeń kandydatów na 
urzędników wyborczych do 6 kwietnia 2018 r. 

Ponadto w załączeniu przesyłam uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 
marca 2018 r. 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 z uprzejmą 
prośbą o jej rozpropagowanie wśród zainteresowanych kandydatów.

W załączeniu przesyłam również Informację Dyrektora Delegatury z dnia 13 marca 
2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości 
Delegatury.

Z poważaniem
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Marcin Malicki
Informatyk
Krajowe Biuro Wyborcze
Delegatura w Pile
pil-info@kbw.gov.pl
https://pila.kbw.gov.pl
(67) 215 28 80

Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub 
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści 
chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej 
omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o
zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący 
adresatem, jest niedozwolone. 
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o 
zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
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