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1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Słupsku przyjmuje zgłoszenia:
okręgowych list kandydatów na posłów dla okręgu wyborczego Nr 26
obejmującego powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, kańuski, kościerski,
lęborski, pucki, słupski i wejherowski oraz miastach na prawach powiatu;
Gdynia i Słupsk
kandydatów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla okręgu wyborczego
Nr 62 obejmującego powiaty lęborski, słupski, wejherowski oraz miasto na
prawach powiatu Słupsk, okręgu Nr 63 obejmującego powiaty bytowski,
chojnicki, człuchowski, kańuski, kościerski, okręgu Nr 64 obejmującego powiat
pucki oraz miasto na prawach powiatu Gdynia.
2. Zgłoszenia list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów dla
okręgów wymienionych w pkt 1 zgłaszać moźna w siedzibie Okręgowej Komisji
Wyborczej w Słupsku, ul. Jana Pawła ll 1 (budynek Delegatury Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego), pok. 547 do dnia 3 września (wtorek) 2019 r. do godz.

-

2400.

3. Do dnia 3 września2a19 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Słupsku pełnic
będzie dyżury wg następującego harmonogramu:
w dniu 27 sierpnia 2019 r. (Morek) w godzinach od 1 500 do 1800,
_ w dniu 28 sierpnia 2019 r.(środa) w godzinach od 1,100do 1400,
w dniach od 29 sierpnia 2019 r. (czwańek) do dnia 30 sierpnia 2a19 r.
(piątek) w godzinach od 1500 do 1800,
w dniu 31 sierpnia 2019 r, (sobota) w godzinach od 1000 do 1400 ,
* w dniu 2 wześnia2019 r, (poniedziałek) w godzinach od 1 5m do ,1 800 ,
w dniu 3 września 2019 r. (wtorek) będącym ostatnim dniem przyjmowania
zgłoszeń w godzinach od 1600 do godziny 2400.
4. Zgłoszenie powinno byó doręczone Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku
osobiścieprzez pełnomocnika wyborczego właściwegokomitetu lub osobę
przez niego upowaźnioną oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia
5 stycznia 2011 r, Kodeks wyborczy (Dz. U. z 20'19 r- poz.684 i poz. 1504)
oruzw aktach prawnych wydanych na jej podstawie.
E Niezbędne dokumenty zgłoszeniowe wymagane do zgłoszenia list kandydaiów
na posłów i kandydatów na senatorów pobrać moźna z zakładki ,Wzory
dokumentów" umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej www. pkw. gov. pl.
b. Mając na uwadze usprawnienie organizacji pzyjmowania zgłoszeń, Okręgowa
Komisja Wyborcza w Słupsku A^rraca się do pełnomocników lub osób przez
nich upoważnionych o wcześniejsze ielefoniczne (tel, 59 842 74 2a, 59 842 47
29) uzgodnienie terminu, w którym zamierzajądokonać zgłoszenia.
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Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborcze]
W słupsku
i-l Tomasz Kowalczyk

