
INFORMACJA BURMISTRZA ZWIERZYŃCA 

ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych                           

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Burmistrz Zwierzyńca informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii związanego z zagrożeniami zakażeniem wirusem SARS-CoV-2                            

i przyjętymi przez Urząd Miejski w Zwierzyńcu działaniami profilaktycznymi chroniącymi 

przed rozpowszechnianiem się chorób zakaźnych polegającymi na ograniczeniu zakresu 

przyjmowania interesantów, pełnomocnicy komitetów wyborczych (lub upoważnione przez 

nich osoby) zainteresowani zgłoszeniem kandydatów do składu obwodowych komisji 

wyborczych oraz wyborcy samodzielnie zgłaszający swoje kandydatury na członka 

obwodowej komisji wyborczej w gminie Zwierzyniec zgłoszenia mogą złożyć: 

-drogą elektroniczną na adres: um@zwierzyniec.info.pl w formie skanu wypełnionego                                     

i podpisanego zgłoszenia (nie jest wymagany podpis elektroniczny). 

W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną osoba dokonująca zgłoszenia 

powinna dostarczyć oryginał zgłoszenia przesyłając go do Urzędu Miejskiego                                      

w Zwierzyńcu pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Zwierzyńcu ul. Rynek 1,                   

22-470 Zwierzyniec z dopiskiem „wniosek do okw” (oryginalne dokumenty nie musza 

zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) lub 

- drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zwierzyńcu ul. Rynek 1, 22-470 

Zwierzyniec z dopiskiem "wniosek do okw". 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą 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 Miejskiego w Zwierzyńcu zgłoszenia przez osobę 

przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).  

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać 

przesłane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego 

funkcjonowania urzędu tj. do godziny 15.00 .  

Numery telefonów do pracowników Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu w sprawie zgłoszeń 

kandydatów do obwodowych komisji wyborczych: 84 687 20 11, 84 687 20 37. 

Numer telefonu do Urzędnika Wyborczego w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji 

wyborczych: 604 110 483. 

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłaszania 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP 

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. dostępne jest na stronie  

BIP: www.zwierzyniec.e-biuletyn.pl w zakładce Wybory Prezydenta RP – 2020. 
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