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Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 66,13 KB)




Postanowienie ws. odrębnych obwodów głosowania (PDF, 1,33 MB)






Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (DOC, 70,5 KB)

Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 92,6 KB)
Komunikat (PDF, 351,12 KB)






Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 73,84 KB)



Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 215,29 KB) 
Obwieszczenie o zarejestrowanych_listach kandydatów do Sejmu.pdf (PDF, 235,67 KB) 
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Senatu.pdf (PDF, 140 KB) 
Komunikat w sprawie przewozu osób niepełnosprawnych w dniu 13 października 2019 r. (PDF, 311,87 KB) 
Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 61,58 KB) 
Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 200,3 KB) 
Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 127,86 KB) 
Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 45,53 KB) 
Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf (PDF, 671,6 KB) 
Postanowienia Komisarza Wyborczego ws. zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (PDF, 50,44 KB)

Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 17 września 2019 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji
wyborczych oraz przeprowadzenia losowania (DOCX, 16,35 KB) 



Obwieszczenie Prezydenta Miasta o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2019 (PDF, 631,45 KB)



Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych (tekst ujednolicony) (PDF, 123,35 KB)
Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku i pełnione dyżury (PDF, 276,52 KB)





Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (PDF, 1 MB) 



Informacja o miejscach do plakatowania na terenie miasta Białegostoku przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów
wyborczych (PDF, 415,12 KB) 







Komunikat o dodatkowych miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (PDF, 230,78 KB)
Komunikat o dodatkowych miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (PDF, 439,08 KB)
Komunikat o dodatkowych miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.pdf (PDF, 389,67 KB)
Komunikat o dodatkowych miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych (PDF, 537,75 KB)
Komunikat o dodatkowych miejscach na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych (PDF, 416,11 KB)
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