
 
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. 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.  

 
Prawo zgłaszania kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy 
wyborczy reprezentujący zarejestrowane komitety wyborcze.  

 
Wyborcy mogą jednak także samodzielnie zgłaszać w Urzędzie swoje kandydatury na członka 
komisji - komisarz wyborczy będzie mógł powołać takie osoby w skład komisji w przypadku 
konieczności uzupełniania składów komisji.  
 
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. 
 
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), zaktualizowana o wyjaśnienia PKW z 26 marca 
2020 r. /poniżej/. 
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na 
obszarze kraju stanu epidemii i z uwagi na szerzenie się epidemii oraz w związku z ograniczeniami w 
przyjmowaniu przez urzędy gmin interesantów i korespondencji informujemy, że zgłoszenie 
kandydatów na członków komisji: 
1) może zostać przesłane do urzędu do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 w formie skanu, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata.krupa@podkowalesna.pl (nie jest wymagany 
podpis elektroniczny) - jednak oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na 



adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna (oryginalne 
dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń); 

2) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty 
elektronicznej dopuszczalne jest: 
- uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez 
osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,  
- potwierdzenie doręczenia do urzędu zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za 
pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny); 

3) może zostać przesłane jak dotychczas jedynie pocztą tradycyjną – o ile wpłynie do urzędu do dnia  
    12 czerwca br. do godz. 14.00 (jeśli istnieje obawa, że zgłoszenie nie dotrze w tym terminie – prosimy              
wcześniej o skan). 
 
Wyborcy także mogą wysyłać swoje zgłoszenia mailem w postaci skanu pod warunkiem, że oryginał 
zgłoszenia wyślą pocztą tradycyjną lub wrzucą do skrzynki znajdującej się przed urzędem. 
 

 
Jednocześnie, zgodnie z informacją PKW z dnia 5 czerwca br. informujemy, że: 
 
- Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w 
związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. mogą dokonywać 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. 
Tak więc wcześniejsze upoważnienia wydane do zgłaszania kandydatów są nadal ważne, powinny 
jedynie zawierać dodatkowo potwierdzenie (kopię) złożone do PKW, że komitet nadal uczestniczy w 
wyborach. 
 
- 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. 
 
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 także pod nr telefonu 571 271 777. 
 
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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