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Informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 26 marca 2020 roku przyjęła stanowisko  
w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, uwzględniające 
aktualny stan epidemii na ternie Polski. 

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, co następuje: 
 
1. W przypadku, gdy urząd gminy jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania 

interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać 
przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania 
urzędu w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany 
podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu 
tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu 
na dokonywanie zgłoszeń). 

2. 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). 

Wobec powyższego zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych ustalone w komunikacie Urzędu Miasta Tarnowa z dnia 20 marca 2020 r.  
zachowują swoja ważność, z wyjątkiem pkt 2. 

Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej powinno odbywać się poprzez prawidłowo wypełnione, kompletne, podpisane 
i zeskanowane zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych, przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 
2020 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  
i.wcislo@umt.tarnow.pl tel. 014 68 82 842 lub r.stasik@umt.tarnow.pl tel. 14 68 82 847, a oryginały 
zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginały zgłoszenia nie musza zostać 
doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie zgłoszeń). Nie jest przy tym wymagany podpis 
elektroniczny. 

Niniejszy komunikat zostanie opublikowany na stronie miejskiej www.tarnow.pl oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce : Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2020 r. 
 
         Sekretarz Miasta Tarnowa 
 
                 Aleksandra Mizera 
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