INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
Dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wyznaczonych na 10 maja 2020 r.
(zgodnie z pismem nr ZPOW-571-32/20 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.)

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV2-2 oraz zamknięciem dla interesantów urzędów i
ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza
wyborczego, w celu zapewnienia komitetom wyborczym i wyborcom możliwości dokonania
zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia
możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza,
wyjaśnia, że:
1) w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub
tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie
kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r.
w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem
poczty elektronicznej. 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).
Skan zgłoszenia kandydatów na członków do Obwodowych Komisji Wyborczych na
obszarze Gminy Stare Bogaczowice proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres
sekretarz@starebogaczowice.ug.gov.pl do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00,
następie oryginał zgłoszenia proszę przesłać pocztą tradycyjną do Urzędu Gminy Stare
Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice. W razie pytań lub wątpliwości
proszę kontaktować się telefonicznie tel. 74 8452 220.

