
INFORMACJA 2/2011 
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU 

z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń 
list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów. 

 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu informuje, że dyżury wyznaczonych osób wchodzą-
cych w jej skład będą pełnione w siedzibie komisji na VI piętrze budynku Starostwa Powiato-
wego Sieradzu, Plac Wojewódzki nr 3, pok. 618 - 625, w następujących dniach i godzinach:  

dzień godziny 

23 sierpnia 2011 r. (wtorek) 11.30 – 15.30 

24 sierpnia 2011 r. (środa) 11.30 – 15.30 

25 sierpnia 2011 r. (czwartek) 11.30 – 15.30 

26 sierpnia 2011 r. (piątek) 11.30 – 15.30 

27 sierpnia 2011 r. (sobota) 9.00 – 12.00 

29 sierpnia 2011 r. (poniedziałek) 8.00 – 16.00 

30 sierpnia 2011 r. (wtorek) 8.00 – 24.00 

Na stronie internetowej http://www.pkw.gov.pl zamieszczona jest informacja nr ZPOW-503-
56/11 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 sierpnia 2011 r. o zasadach i sposobie zgłaszania 
list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. wraz 
z przykładowymi wzorami dokumentów wymaganych do zgłoszenia listy kandydatów na posłów 
i kandydatów na senatora.  

Ponadto na podanej stronie internetowej dostępny jest EDYTOR DOKUMENTÓW WYMA-
GANYCH DO ZGŁOSZENIA LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW I KANDYDATÓW NA SE-
NATORÓW służący do elektronicznego przygotowania, sprawdzenia poprawności i wydrukowania 
zgłoszenia listy kandydatów na posłów lub zgłoszenia kandydata na senatora.  

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu zachęca pełnomocników komitetów wybor-
czych do korzystania w przygotowanego dla nich edytora, który w znaczący sposób usprawnia 
proces przyjęcia zgłoszenia list i kandydatów.  

Bliższych informacji o zgłaszaniu list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, 
w tym o wymienionym wyżej edytorze udziela Tadeusz Brzozowski, sekretarz Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Sieradzu pod nr telefonu 43 822 53 01 lub 502 146 289, faks: 43 822 36 25, e-mail: 
sir-tadeusz.brzozowski@kbw.gov.pl 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu zwraca się z prośbą do pełnomocników komite-
tów wyborczych i osób przez nich upoważnionych, aby przed dokonaniem zgłoszenia listy 
kandydatów na posłów lub kandydata na senatora powiadamiali wcześniej, telefonicznie, za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, sekretarza komisji o planowanym terminie 
zgłoszenia.  
 Przewodniczący 
 Okręgowej Komisji Wyborczej 
 w Sieradzu 
 
 (–) Barbara BOJAKOWSKA   

http://www.pkw.gov.pl/
http://ext.kbw.gov.pl/kandydaci
http://ext.kbw.gov.pl/kandydaci
http://ext.kbw.gov.pl/kandydaci

	INFORMACJA 2/2011
	OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SIERADZU

