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Do natychmiastowego rozpowszechnienia  
26 lutego 2018 
 

POTRZEBNI: Pracownicy do komisji wyborczych w dniu 20 marca  
 
W poniedziałek 26 lutego, Komisja Wyborcza miasta Chicago (Chicago Election Board) ogłosiła, iż 
potrzebne są osoby do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w charakterze tzw. sędziów 
elekcyjnych (Judges of Election) oraz tzw. koordynatorów elekcyjnych (Election Coordinators) we 
wtorkowych  Prawyborach 20 marca, w okręgach wyborczych na północnej stronie miasta.  
 
Zarejestrowani do głosowania obywatele  Stanów Zjednoczonych w Powiecie Cook mogą złożyć apikacje 
na stronie: www.chipollworker.com  
 
“Praca w charakterze sędziego oraz koordynatora elekcyjnego jest zarówno wymagająca jak                                   
i satysfakcjonująca,” oświadczyła Przewodnicząca Komisji Wyborczej, Marisel A. Hernandez.  “Oferujemy 
szkolenia wszystkim osobom, które złożą wniosek. Mamy nadzieję wypełnić wolne miejsca w komisjach  
w nadchodzącym tygodniu.” 
 
Komisja Wyborcza jest również zainteresowana osobomi, które są biegłe w obcych językach i będą                 
w stanie zapewnić pomoc wyborcom w ich ojczystym języku: angielski/hiszpański, angielski/chinski, 
angielski/hindi oraz angielski/polski. 
 
Od sędziów elekcyjnych oraz koordynatorów jest wymagane ukończenie szkolenia oraz pracy przez cały 
dzień wyborów od godziny 5:00 rano do czasu po zamknięciu placówek wyborczych o godzinie 19:00 kiedy 
wszystkie oddane głosy oraz urządzenia do głosowania są zabezpieczone.   
 
Sędziowie elekcyjni, którzy ukończą cztero-godzine szkolenie i będą pracować w dniu wyborów otrzymają 
wynagrodzenie w wysokości $190. 
 
Koordynatorzy elekcyjni (do którch obowiązków należy rozwiązywanie problemów związanych                           
z urządzeniami do głosowania, zapewnieniem pomocy w administrowaniu rejestracji do głosowania                
w dniu wyborów). Osoby zainteresowane pracą w charakterze koordynatora muszą ukończyć dwa 
szkolenia, przejść testy oraz zgłosić się do pracy w dniu wyborów.  Koordynatorzy elekcyjni, którzy ukończą 
szkolenia, zaliczą testy i bedą pracować w dniu wyborów otrzymają płacę w wysokości $350. 
 
“W każdych wyborach, polegamy na ponad 10,000 pracowników placówek wyborczych po to aby bronić  
i chronić naszą demokrację oraz zapewnić prawidłowy przebieg wyborów”, oświadczyła Przewodnicząca  
Hernandez. “Dziękujemy wielu osobom, które zgłaszają się do pracy w komisjach wyborczych rok po roku.” 
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