INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W związku z wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.
niniejszym informuję, co następuje:
1. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
upływa w dniu 12 czerwca br. (piątek) o godz. 16.00.
2. Zgodnie z zapisem art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) prawo zgłaszania kandydatów do składu
obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący
zarejestrowane komitety wyborcze lub osoby przez nich upoważnione.
3. Jednocześnie zgodnie z § 8 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
nr 11/2019 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.
poz. 267 z późn. zm.) również wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje
kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać
ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.
4. Zgłoszenia można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Zakroczymska 30
pok. 113 I piętro: komitety wyborcze – na formularzu zgłoszenia
przeznaczonym dla komitetów wyborczych, a wyborcy – na formularzu
zgłoszenia przeznaczonym dla wyborcy zgłaszającego swoją kandydaturę
indywidualnie tzn. nie przez komitet wyborczy.
5. Zgłoszenie można składać w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w poniedziałek w godzinach 8-17, wtorek, środa i piątek w godzinach 8-16.
6. Stosownie do art. 182 § 8 b ustawy – Kodeks wyborczy Komisarz Wyborczy
w Warszawie III dokona uzupełnienia składu komisji o wyborców zgłaszających
swoją kandydaturę indywidualnie, wyłącznie jeżeli liczba kandydatów
zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych reprezentujących zarejestrowane
komitety wyborcze będzie mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej
komisji wyborczej lub, jeżeli liczba kandydatów zgłoszonych przez
pełnomocników
wyborczych
reprezentujących
zarejestrowane
komitety
wyborcze będzie mniejsza niż ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji
wyborczej.

Zgłoszenie kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Nazwa komitetu wyborczego
pełnomocnik wyborczy

osoba upoważniona przez pełnomocnika
wyborczego

Zgłoszenia dokonuje
(zaznaczyć właściwe)

Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów na członków komisji
Imię
Adres
zamieszkania:
Ulica

Drugie imię
Powiat

Nazwisko
Miejscowość

Gmina
Nr
domu

Nr
lokalu

Poczta

Numer ewidencyjny
PESEL
Adres e-mail

Kod
pocztowy

-

Numer
telefonu

Dokonuję zgłoszenia kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście/gminie
Nazwa
miasta/gminy
Liczba zgłaszanych kandydatów

Liczba załączników

....................................... dnia ..................20..... r .

...................... ...............................

(miejscowość)

(podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

UWAGA:
– osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie
lub jego kopię (z oryginałem do wglądu);
– w przypadku zgłoszenia obywatela UE niebędącego obywatelem polskim, w miejsce nr ewidencyjnego PESEL należy wpisać
nr paszportu lub nazwę i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie
Data
_
_
zgłoszenia

2 0

Godzina
zgłoszenia

:

Liczba zgłoszonych kandydatów
.........................................................................................
(czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

Strona 1

KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Nazwa komitetu wyborczego

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr

Imię

w
Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Gmina
(zgodny z adresem ujęcia
w rejestrze wyborców)
Ulica

Poczta

Numer
ewidencyjny
PESEL

Miejscowość

Nr domu

Kod
pocztowy

Nr lokalu

-

Numer
telefonu

Adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji
wyborczej, posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców
i spełniam pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.

....................................... dnia ..................20..... r.
(miejscowość)

...............................................
(podpis kandydata na członka komisji)

Strona 2

Załącznik do zgłoszenia
KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Nazwa komitetu wyborczego

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr

Imię

w
Drugie imię

Nazwisko

Adres zamieszkania
Gmina
(zgodny z adresem ujęcia
w rejestrze wyborców)
Ulica

Poczta

Numer
ewidencyjny
PESEL

Miejscowość

Nr domu

Kod
pocztowy

Nr lokalu

-

Numer
telefonu

Adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji
wyborczej, posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców
i spełniam pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.

....................................... dnia ..................20..... r.
(miejscowość)

...............................................
(podpis kandydata na członka komisji)

Strona …

UZUPEŁNIENIE SKŁADU KOMISJI OBWODOWEJ PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO SPOŚRÓD
WYBORCÓW
KANDYDAT NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 28 czerwca 2020 R.

Obwodowa Komisja Wyborcza

Nr

w

Imię

Drugie imię

Nazwisko

Miejscowość

Adres zamieszkania
Gmina
(zgodny z adresem ujęcia
w rejestrze wyborców)
Ulica

Nr domu

Poczta

Kod
pocztowy

Numer
ewidencyjny
PESEL

Nr lokalu

-

Numer
telefonu

Adres e-mail

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji
wyborczej, posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców
i spełniam pozostałe wymogi określone w Kodeksie wyborczym.

....................................... dnia ..................20..... r.
(miejscowość)

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie
Data
_
_
zgłoszenia

...............................................
(podpis kandydata na członka komisji)

2 0

Godzina
zgłoszenia

:

.........................................................................................
(czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie)

