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Obecnie rekrutujemy urzędników wyborczych na wybory do władz 
miejskich 2022 

 
  
Biuro wyborcze Urzędu Miasta Mississauga obecnie rekrutuje urzędników wyborczych, aby 
obsadzić szereg płatnych stanowisk w dniu wyborów, 24 października 2022 r.  
  
„Praca przy wyborach do władz miejskich to znakomity sposób zaangażowania się w działania 
na rzecz społeczności lokalnej. Aby mieć prawo do jej wykonywania, należy mieć ukończone 16 
lat, być z mocy przepisów uprawnionym do wykonywania pracy w Kanadzie oraz mieć dostęp 
do osobistego adresu mailowego, który nie jest dzielony z inną osobą”, powiedziała Diana 
Rusnov, sekretarz Urzędu Miasta i dyrektor ds. usług ustawodawczych. „Osoby zainteresowane 
mogą składać aplikacje jako osoby indywidualne lub w ramach ‘grupy’ z członkami rodziny lub 
przyjaciółmi, co pozwoli na wspólną pracę w tym samym lokalu wyborczym. Staramy się wyjść 
naprzeciw takim prośbom na tyle, na ile jest to możliwe”. 
  
Oferowane stanowiska: 
  
Wiceprzewodniczący komisji wyborczej 

•        sprawdzanie tożsamości wyborców 
•        wydawanie kart do głosowania uprawnionym wyborcom 
•        korzystanie z aplikacji komputerowej w celu usuwania nazwisk nieuprawnionych 
wyborców z elektronicznej listy wyborców  
•        korekta list wyborców w razie takiej konieczności 

 
Wiceprzewodniczący komisji wyborczej musi mieć doświadczenie w obsłudze laptopa, nawyk 
zwracania uwagi na szczegóły i być w stanie przez dłuższy czas pracować na laptopie w pozycji 
siedzącej. 
  
Operator 

•        wprowadzanie wypełnionych kart wyborczych do maszyny do liczenia głosów 
•        czuwanie nad właściwą pracą maszyny do liczenia głosów 
•        dowiezienie/odwiezienie maszyny do liczenia głosów do/z określonego lokalu 
wyborczego  
•        pomoc przy zorganizowaniu lokalu wyborczego, jego otwarciu i zamknięciu 

Operatorzy muszą mieć ważne prawo jazdy i dysponować samochodem w dniu wyborów, aby 
zapewnić transport maszyny do liczenia głosów do lokalu wyborczego i z powrotem. Muszą 
również być w stanie pozostawać przez dłuższy czas w pozycji stojącej. 
  
Pracownik informacyjny 

•        witanie wyborców przy wejściu do lokalu wyborczego 
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•        upewnianie się, że wyborca posiada dokument powiadomienia o wyborach i/lub 
identyfikator wyborcy 
•        pomoc przy zorganizowaniu lokalu wyborczego, jego otwarciu i zamknięciu 

W dniu wyborów wszyscy urzędnicy wyborczy pracują w godzinach 9:00–21:00. Ponadto 
pracownicy mają obowiązek wzięcia udziału w wirtualnej sesji szkoleniowej prowadzonej przez 
instruktora. Sesja trwa około 2 godziny w zależności od stanowiska i modułu szkoleniowego. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat stanowisk i wynagrodzenia, zapraszamy do 
odwiedzenia strony internetowej dla urzędników wyborczych. 
  
Osoby zainteresowane kandydowaniem na stanowisko w radzie miasta informujemy, że Urząd 
Miasta aktualnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów do piątku 19 sierpnia do godziny 14:00. 
  
Wybory do władz miejskich są przeprowadzane co cztery lata w świetle obowiązujących w 
Ontario przepisów określonych w Municipal Elections Act, 1996. W Mississauga wyborcy oddają 
głosy na kandydatów na stanowiska burmistrza, radnych okręgu/radnych regionu i członków 
szkolnej rady nadzorczej. 
  
Zapraszamy do odwiedzenia strony MississaugaVotes.ca w celu zasięgnięcia informacji 
dotyczących wyborów do władz miejskich 2022. 
  
 
  
Kontakt z mediami: 
City of Mississauga Media Relations 
media@mississauga.ca 
905-615-3200, ext. 5232 
TTY: 905-896-5151 
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