Informacja ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście Podkowa Leśna
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.
W terminie do 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna (dalej:
urząd) przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w
Podkowie Leśnej (obwód Nr 1 - CKiIO przy ul. Świerkowej 1, obwód Nr 2 - Szkoła Podstawowa przy
ul. Jana Pawła II 20). Komisje zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego w Warszawie w terminie
do dnia 15 czerwca 2020 r.
Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady
powoływania tych komisji określa uchwała nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych ma pełnomocnik
wyborczy komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach zarządzonych na dzień
28 czerwca 2020 r., tj. komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami:
- zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.;
- zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którego zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach
Prezydenta RP w 2020 r. zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., dokonane w trybie art. 14 ust. 1
ustawy, zostało przyjęte przez PKW. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji, dokonane przez
pełnomocników wyborczych tych komitetów wyborczych, zachowują ważność i nie muszą być
ponawiane, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 (obwody odrębne).
Komitety te mogą dokonywać także nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami
zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Wcześniej wydane upoważnienia do zgłaszania kandydatów są
nadal ważne, powinny jedynie zawierać dodatkowo potwierdzenie (kopię) złożone do PKW, że komitet
nadal uczestniczy w wyborach.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji, dokonane przez pełnomocników wyborczych komitetów,
które zostały utworzone w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., ale
nie zawiadomiły PKW o uczestnictwie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca
2020 r., w trybie art. 14 ust. 1 ustawy, lub zawiadomienie to nie zostało przyjęte przez PKW – nie są
uwzględniane.
Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku stanowiącym
załącznik do uchwały (dostępny w BIP Miasta Podkowa Leśna).
Zgłoszenie może zostać:
1) doręczone bezpośrednio do urzędu;
2) przesłane do urzędu pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna, z tym że o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu,
a nie data jego nadania;
3) w przypadku trudności w osobistym doręczeniu, w szczególności w przypadku gdy urząd gminy
zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość
przyjmowania interesantów, został ograniczony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do dnia 12 czerwca br.
do godz. 14.00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
beata.krupa@podkowalesna.pl . W tym przypadku:
a) nie jest wymagany podpis elektroniczny;
b) oryginały zgłoszenia należy niezwłocznie przesłać do urzędu gminy tradycyjną pocztą;
c) dopuszczalne jest:

- uwierzytelnienie kopii upoważnienia do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów,
a nie przez pełnomocnika wyborczego,
- przekazanie oświadczenia kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji, w
formie skanu lub zdjęcia,
- potwierdzenie doręczenia zgłoszenia do urzędu gminy przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnika
wyborczego albo pracownika urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym nie
jest wymagany podpis elektroniczny.
Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich
kolejności. W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego
kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia
kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby porządkowej.

Wyborcy mogą jednak także samodzielnie zgłaszać w urzędzie swoje kandydatury na członków
komisji - komisarz wyborczy będzie mógł powołać takie osoby w skład komisji w przypadku
konieczności uzupełniania składów komisji.
Zgodnie z wyjaśnieniami PKW z dnia 5 czerwca br. zachowują ważność i nie muszą być ponawiane
zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez
wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, w związku z
wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane
w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień
10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania
obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m.in. nowych
zgłoszeń kandydatów.
Warunki, które muszą spełniać kandydaci na członków komisji:
 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.
 Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy,
pełnomocnik wyborczy ani finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania,
obserwator społeczny, osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach małżonkiem,
wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
bądź osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, a także pełnomocnik, o którym mowa w
art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
 Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
Członkom komisji przysługują zryczałtowane diety w wysokości 350 zł, 400 zł lub 500 zł w zależności
od pełnionej funkcji.
Informacje związane z przyjmowaniem zgłoszeń można otrzymać pod nr tel. 22 759 21 06.
W przypadku ewentualnej drugiej tury wyborów (12 lipca br.), głosowanie będą przeprowadzały
komisje w składzie powołanym do przeprowadzenia wyborów w dniu 28 czerwca br.
Druki zgłoszeń zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce poświęconej
wyborom prezydenckim.
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