
INFORMACJA o zgłaszaniu kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 10 maja 2020 r.

W związku z zawieszeniem bezpośredniej obsługi klientów w Urzędzie 
Gminy w Gorzycach z uwagi na  ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informujemy, że:

1) 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 na adres e-mail: 
gorzyce@gorzyce.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);

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na druku, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych określa uchwała 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 
poz. 267 ze zmianami).

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, 
należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych 
uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 



zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (wykaz znajduje się na stronach 
Państwowej Komisji Wyborczej)

Zgodnie z ww. uchwałą kandydatem do składu komisji może być osoba 
posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem 
sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem 
Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje 
na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest 
wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego 
województwa.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonuje pełnomocnik 
wyborczy lub osoba przez niego upoważniona.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka 
komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji 
w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia 
przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego 
upoważniona, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na 
powołanie go w skład wskazanej komisji.

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. (piątek), o godz. 
14.00.

Uwaga: osoby powołane w skład obwodowych komisji wyborczych 
przeprowadzają zarówno pierwsze głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. jak 
i głosowanie ponowne (tzw. II tura wyborów) w dniu 24 maja 2020 r., o ile 
będzie ono przeprowadzane.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod nr tel. 
32 4513-056 w. 12 lub 51, 695401337.
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