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Panie i Panowie

Komisarze Wyborczy

Paistwowa Komisja Wyborcza, w zwi4zku z rozporz4dzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu

epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), tj. z uwagi na ogloszenie na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej stanu epidemii w m,i4zku z zakaieniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w zwi4zku

informacjami o zamknigciu dla interesant6w niekt6rych urzgd6w gminy i ograniczeniami

w przyjmowaniu przez nie korespondencji, a jednoczeSnie bior4c pod uwagg bieg

kalendarza wyborczego, stanowi4cego zalqcznlk do postanowienia Marszalka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej z dnta 5 lutego 2020 r. w sprawie zarz1dzenia wybor6w

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie

przyjmowania przez urzgdnik6w wyborczych za poSrednictwem urzgd6w gmin zgloszefi

kandydat6w na czlonk6w obwodowych komisji wyborczych, wyjaSnia, co nastgpuje.

Zgodne z art. afi. 182 $ 5 w zwiqzku z art. 9 $ 1 i 3 Kodeksu wyborczego

pelnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upowaZniona musi dokonai

zgloszenia kandydat6w na czlonk6w obwodowych komisji wyborczych najp62niej do dnia

10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzgd6w gmin.

Spos6b zglaszania kandydat6w na czlonk6w obwodowych komisji wyborczych

oraz zasady powolylvania tych komisji szczeg6lowo okreSla uchwala nr ll12019

Pafistwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 20 19 r. w sprawie powolywania

obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania 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 77 I oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednak2e w celu umo2liwienia komitetom wyborczym i wyborcom

we wskazanych na wstgpie okoliczno6ciach dokonania zgloszei kandydat6w na czlonk6w



obwodowych komisji wyborczych, 
^ 

tak2e w celu zapewnienia mo2liwoSci przyjmowania

tych zgloszeri przez wzgdy gmin, Paristwowa Komisja Wyborcza, wyjainia, 2e:

l) w przypadku, gdy wz4d gminy zapewniajqcy obsfugg urzgdnika wyborczego jest

nieczynny lub tryb jego pracy, w tym mo2liwoSd przfmowania interesant6w, zostal

ograniczony, zgloszenie kandydat6w na czlonk6w komisji mo2e zostai przeslane

(najp6miej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania

urzQdu) w formie skanu, za po5rednictwem poczty elektronicmej. Nie jest ptzy tW
wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginaly zgloszenia nale2y

pzeslad do urzgdu tradycln4 poczt4 (oryginalne dokumenty nie muszA zostad

dorgczone do czasu uptywu terminu na dokonylvanie zgloszeh);

2) w przypadku wyslania zgloszenia poczt4 lub skanem za poSrednictwem poczty

elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upowainienia pelnomocnika wyborczego do zgloszenia

kandydat6w przez osobg zglaszajqc4 kandydat6w, a nie przez pelnomocnika

wyborczego,

b) potwierdzenie dorgczenia do urzgdu gminy zgloszenia przez osobg przyjmujqcq

zgloszenie (urzgdnik wyborczy, pracownik urzQdu gminy) za poSrednictwem poczty

elektronicznej (nie jest wyrnagany podpis elektroniczny);

3) konieczne jest podanie na stronach internetowych urzgd6w gmin informacji o sposobie

przyjmowania zgloszei kandydat6w na czlonk6w obwodowych komisji wyborczych,

w okreSlony przez dany urz4d spos6b (z uwzglgdnieniem niniejszych wyjaSnieri),

z podaniem adresu poczty elektronicznej oriv numeru telefonu, pod kt6rynn

zainteresowani bgd4 mogli uzyska6 informacje o sposobie przyjmowania zgloszeh

w czasie, gdy urzqd jest zamknigty lub jego zakres przyjmowania interesant6w zostal

ograniczony.

Przewodnicz4cy

Pahstwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

(dokulncnt podpisany elektronrcznie)
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