
INFORMACJA 2/2015 

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w SIERADZU 

       z dnia 8 września 2015 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 
wchodzących w jej skład będą pełnione w siedzibie komisji na VI piętrze budynku Starostwa 
Powiatowego Sieradzu, Plac Wojewódzki nr 3, pok. 618 - 625, w następujących dniach 
i godzinach:  

dzień godziny 

8 września 2015 r. (wtorek) 13.00 – 15.00 

9 września 2015 r. (środa) 13.00 – 15.00 

10 września 2015 r. (czwartek) 13.00 – 15.00 

11 września 2015 r. (piątek) 13.00 – 15.00 

12 września 2015 r. (sobota) 9.00 – 12.00 

14 września 2015 r. (poniedziałek)  8.00 – 16.00 

15 września 2015 r. (wtorek) 8.00 – 24.00 

 

Na stronie internetowej http://parlament2015.pkw.gov.pl zamieszczone są informacje 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r.: o zasadach i sposobie zgłaszania list 
kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
25 października 2015 r. (ZPOW-503-20/15), o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na 
senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
25 października 2015 r. (ZPOW-503-21/15). W załącznikach do niniejszych „Informacji” 
Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów 
związanych ze zgłoszeniem odpowiednio listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora.  

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu zachęca pełnomocników komitetów 
wyborczych do korzystania w przygotowanych dla nich wzorów dokumentów, które 
w znaczący sposób ułatwiają poprawne przygotowanie właściwych dokumentów 
zgłoszenia.  

Bliższych informacji o zgłaszaniu list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, 
udziela Tadeusz Brzozowski, sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu pod nr telefonu 
43 822 53 01 lub 502 164 289, faks: 43 822 36 25, e-mail: sir-tadeusz.brzozowski@kbw.gov.pl. 

Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu zwraca się z prośbą do pełnomocników 
komitetów 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   


