
KOMUNIKAT 
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU 

z dnia 26 sierpnia 2019 r.  
 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach 
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 
1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia: 

- list kandydatów na posłów dla okręgu wyborczego Nr 25 obejmującego powiaty: gdański, kwidzyński, 
malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski oraz miasta na prawach powiatu Gdańsk 
i Sopot,  

- kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla okręgu wyborczego Nr 65 obejmującego miasta 
na prawach powiatu Gdańsk i Sopot, okręgu Nr 66 obejmującego powiaty gdański, starogardzki  
i tczewski, okręgu Nr 67 obejmującego powiaty kwidzyński, malborski, nowodworski i sztumski. 

 
2. Zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów dla okręgów wymienionych w pkt 1 

zgłaszać można w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27, I piętro, 
pok. 130 (wejście B, dojazd do Urzędu od ul. Rzeźnickiej)  
 

3. W celu przyjmowania zgłoszeń Okręgowa Komisja Wyborcza w Gdańsku pełnić będzie dyżury  
wg następującego harmonogramu: 

- od 27 sierpnia 2019 r.(wtorek) do 28 sierpnia 2019 r. (środa) od 9ºº do 11ºº 

- od 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) do 30 sierpnia 2019 r. (piątek) od 14ºº do 16ºº 

- 31 sierpnia 2019 r. (sobota) od 10ººdo 13ºº 
- 2 września 2019 r. (poniedziałek) od 12ºº do 16ºº 
- 3 września 2019 r. (wtorek), będącym ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń od 12ºº do 24ºº 

 
4. Zgłoszenie powinno być doręczone Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku osobiście przez 

pełnomocnika wyborczego właściwego komitetu lub osobę przez niego upoważnioną oraz spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)  
oraz w aktach prawnych wydanych na jej podstawie. 
 

5. Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe można pobrać z zakładki „Wzory dokumentów” umieszczonej  
na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (w części dotyczącej wyborów  
do Sejmu RP i do Senatu RP). 
 

6. Mając na uwadze usprawnienie organizacji przyjmowania zgłoszeń, Okręgowa Komisja Wyborcza  
w Gdańsku zwraca się do pełnomocników lub osób przez nich upoważnionych o wcześniejsze telefoniczne 
(tel. 58 301-15-10, 58 305-94-41) uzgodnienie terminu, w którym zamierzają dokonać zgłoszenia. 

 
 

Przewodniczący 
    Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku 

 
   /-/ Jakub Aleksandrowicz 

 

http://www.pkw.gov.pl/

