
Harmonogram przyjmowania zgłoszeń do obwodowych 
komisji wyborczych

Na  mocy  art.  20  ust.  3  ustawy  z  dnia  2  czerwca  2020  r.  o  szczególnych  zasadach 
organizacji  wyborów  powszechnych  na  Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej 
zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r.,  
poz.  979),  zgłoszenia  do  obwodowych  komisji  wyborczych,  dokonane  w  związku 
z wyborami  Prezydenta  RP,  w  których  nie  odbyło  się  głosowanie  zachowują  ważność 
i zostały przeniesione do nowej akcji wyborczej.

Jednocześnie  istnieje  możliwość  dalszego,  ciągłego  dokonywania  zgłoszeń  do 
obwodowych  komisji  wyborczych  przez  wyborców  indywidualnych  (druk  zgłoszenia 
publikujemy w załączeniu).

Pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą natomiast zgłaszać kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych do piątku 12 czerwca br. 

Zgłoszeń  mogą  dokonywać  zarówno  pełnomocnicy  nowo  utworzonych  komitetów 
wyborczych,  jak  i  tych,  zarejestrowanych  do  wyborów  10  maja  br.,  które  złożą 
zawiadomienie  do  Państwowej  Komisji  Wyborczej  o  uczestnictwie  w  wyborach 
zarządzonych na dzień 28 czerwca br.  Obowiązują druki  właściwe dla  wcześniejszych 
wyborów.

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).

W  związku  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), 
tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku 
z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2  oraz  w  związku  z  ograniczeniami  dostępu 
interesantów do Urzędu Gminy Turawa i ograniczeniami w przyjmowaniu korespondencji, 
a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik 
do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. 
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 988), 
w  tym  m.in.  w  zakresie  przyjmowania  za  pośrednictwem  urzędów  gmin  zgłoszeń 
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informujemy, co następuje:

Zarówno  indywidualni  zainteresowani,  jak  i  pełnomocnicy  komitetów  wyborczych/osób 
upoważnionych  przez  pełnomocnika,  mają  możliwość  przesyłania  zgłoszeń  do 
Obwodowych  Komisji  Wyborczych  na terenie  gminy  Turawa pocztą  tradycyjną,  pocztą 
elektroniczną lub faxem. 

W  załączeniu  publikujemy  formularze  zgłoszeń  odpowiednio  dla  pełnomocników 
komitetów  wyborczych/osób  upoważnionych  przez  pełnomocnika  jak  również  dla 
indywidualnych zainteresowanych (w wersji pdf i word).



Zgłoszenia proszę przesyłać:

pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa 
lub

pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@turawa.pl
lub

faxem pod nr tel. 774212073

Możliwe  jest  również  osobiste  dostarczenie  zgłoszeń  do  siedziby 
Urzędu  Gminy  Turawa, przy  ul.  Opolskiej 39c,  po  wcześniejszym  - 
telefonicznym  umówieniu  wizyty  pod  nr  tel.  774212012 (wstęp  do 
Urzędu wyłącznie w maseczce i rękawiczkach):

- poniedziałek w godzinach 8:00 - 16:00, 

- wtorek, środa i piątek w godzinach 7:00 -15:00.

Zgłoszenia  kandydatów  na  członków  komisji  należy  dostarczyć 
najpóźniej do piątku 12 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (tj. w godzinach 
pracy Urzędu Gminy Turawa).

Zgłoszenia  przesłane  w  formie  skanu,  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  nie 
wymagają  podpisu  elektronicznego.  W  takim  przypadku,  oryginały  zgłoszenia  należy 
przesłać  na adres Urzędu tradycyjną  pocztą (oryginalne  dokumenty nie  muszą zostać 
doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń); 

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);

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (w przypadku dokonywania zgłoszenia przez 
osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia, a zgłoszenie kandydata na członka 
obwodowej  komisji  wyborczej  zawiera  odręczny  podpis)  i  nie  zawierają  błędów 
formalnych, zgłoszenie zostanie przyjęte, wydrukowane i wprowadzone do systemu. 

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są w Urzędzie Gminy Turawa 
pod nr telefonu 774212012.
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