
INFORMACJA w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oprócz pełnomocników komitetów 

wyborczych mają również wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. 

Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej 

komisji wyborczej w przypadku uzupełnienia jej składu. 

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki: 

1) jest obywatelem polskim; 

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

3) stale zamieszkuje na obszarze województwa podkarpackiego i jest wpisany do stałego rejestru wyborców 

jednej z gmin w tym województwie,   

4) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

5) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

6) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu. 

 

Członkiem komisji nie może być: 

1) kandydat w wyborach; 

2) komisarz wyborczy; 

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 

5) urzędnik wyborczy; 

6) mąż zaufania; 

7) obserwator społeczny; 

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: 

a) małżonkiem, 

b) wstępnym, 

c) zstępnym, 

d) rodzeństwem, 

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, 

9) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla 

którego właściwa jest dana komisja; 

10) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu 

głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. 

Termin dokonywania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. 

Wzór zgłoszenia kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy: 

PDF i DOC 

Wzór samodzielnego zgłoszenia kandydatury do składu obwodowej komisji wyborczej przez 

wyborcę (uzupełnienie składu): 

PDF i DOC 

 

 

  



INFORMACJA o sposobie przyjmowania zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 

10 maja 2020 r. 

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej stanu epidemii w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z Zarządzeniem nr 32/03/2020 

Burmistrza Pilzna z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad 

związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID – 19 na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Pilzno, przed planowaną osobistą 

wizytą w Urzędzie Miejskim zaleca się kontakt telefoniczny w celu ustalenia, czy załatwienie 

sprawy wymaga bezwzględnie osobistego stawiennictwa w instytucji. 

Jednakże na podstawie wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej przekazanych 

w piśmie ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 roku w celu umożliwienia komitetom 

wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a jednocześnie w celu 

zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez Urząd Miejski w Pilźnie, 

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 email: sekretariat@pilzno.um.gov.pl lub na 

skrzynkę podawczą ePUAP (/2a27dlgs57/skrytka). 

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); 

Urząd Miejski w Pilźnie ul. Rynek 6, 39 – 220 Pilzno 

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); 

 

Numeru telefonu, pod którym zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie 

przyjmowania zgłoszeń: (sekretariat Urzędu Miejskiego w Pilźnie 014 6807720;  urzędnik 

wyborczy 663818717) 
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