
INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU ZGŁASZANIA KANDYDATÓW  

NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 ROKU  

PRZEZ KOMITETY WYBORCZE. 

 

 

Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik 

komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na 

członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy 

urzędów gmin. 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady 

powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 

27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 

utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 

771 oraz z 2020 r. poz. 249). 

W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom w aktualnych okolicznościach 

epidemiologicznych dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, 

wyjaśnia się, że: 

1) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. 

w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czempiniu – do godziny 14.00) w formie skanu, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.napierala.wybory@ug.czempin.pl. Nie jest przy 

tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do 

urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu 

na dokonywanie zgłoszeń); 

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej 

dopuszczalne jest: 

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez 

osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,  

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik 

wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany 

podpis elektroniczny); 

3) w przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszeń przez przedstawiciela komitetu wyborczego, 

należy uwzględnić następujące kwestie: Urząd Gminy w Czempiniu pracuje od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00-15.00. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy z dnia 16 marca 2020 roku Urząd 

Gminy w Czempiniu jest nieczynny dla interesantów, do dyspozycji w głównym wejściu do budynku 

jest skrzynka podawcza, w której można pozostawić dokumenty urzędowe i wszelkie pisma, do której 

czas dostępu jest możliwy w godzinach pracy urzędu,  

Zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod numerem telefonu 

505 736 856. 

 

 


