
Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych 

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się 

bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Prawo zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych  przysługuje 

pełnomocnikom komitetów wyborczych. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych 

komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczone są na stronach 

internetowych Państwowej Komisji Wyborczej. /www. pkw.gov.pl /.   

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja 

Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019r. 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 a także w uchwale 

zmieniającej Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020r. 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. 

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach w/w 

uchwały. 

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje 

Komisarz Wyborczy w Chełmie , do dnia 20 kwietnia 2020 r. 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia 

2020 r. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urzędnik wyborczy, ale w tym momencie Urząd Gminy 

w Rejowcu Fabrycznym nie przyjmuje interesantów, czas pracy Urzędu Gminy został 

ograniczony tj. od 7,30 do godz. 13,00, zatem zgłoszenie kandydatów na członków komisji 

może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy ) w formie 

skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres urząd@ug.rejowiec.pl oraz  

rada@ug.rejowiec.pl. 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);  

 
Kontakt telefoniczny: 

 Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym tel. 82 5664 211 wew.35 
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