
KOMUNIKAT   Nr 1 
Urząd Miasta Tarnowa informuje o przystąpieniu do czynności związanych z przyjmowaniem 

zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Tarnowie w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane 
za pośrednictwem Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miasta Tarnowa z siedzibą ul. Goldhammera 3, 
33-100 Tarnów. 

Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjęte zostały 
uchwałą 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 uchwałą Nr 20/2020 
Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r.  zmieniającą uchwałę 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. 249). 

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego 
upoważniona. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku 
stanowiącym załącznik do uchwały 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. 
zmieniającej uchwałę 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. 
Druk ten jest do pobrania ze strony miejskiej www.tarnow.pl z zakładki „Wybory Prezydenta RP 
2020”. 

W związku z wprowadzeniem przez Prezydenta Miasta Tarnowa ograniczeń  
w wykonywaniu zadań Urzędu Miasta Tarnowa (zarządzenie Prezydenta Miasta Tarnowa  
Nr 120/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań 
przez Urząd Miasta Tarnowa oraz rodzajów i form tych ograniczeń) podjęte zostały działania 
o charakterze profilaktycznym mające na celu nierozpowszechniania się chorób zakaźnych, w tym 
koronawirusa.  

Dlatego też prosi się osoby uprawnione do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych w Tarnowie o przestrzeganie zasad polegających na: 

1) nadawaniu przesyłki zawierającej zgłoszenia kandydatów w polskiej placówce pocztowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 
z późn. zm.). Przesyłka ta winna mieć na kopercie dopisek „Zgłoszenia kandydatów 
do komisji”, 

2) osobistym składaniu w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenia kandydatów do komisji” do skrzynki 
zlokalizowanej w holu budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Goldhammera 3 w godzinach 
pracy Urzędu, tj. 7.30 do 15.30. 

 



Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów obwodowych komisji wyborczych upływa  
z dniem 10 kwietnia 2020 r. (postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz. U. poz. 
184). Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do Urzędu Miasta Tarnowa 
przy zastosowaniu wyżej wymienionych form zgłaszania. 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Kancelarii Rady Miejskiej Urzędu Miasta 
Tarnowa pod numerem telefonu 14 68 82 842, 14 68 82 847. 

 

 

 

       Sekretarz Miasta Tarnowa 
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