
Nowe Miasto Lubawskie, dnia 17 marca 2020 r. 

Lp. 2/2020 

I N F O R M A C J A 

 

Urzędnik Wyborczy w gm. Biskupiec 

informuje 

 

o terminach ustalonych dyżurów w związku z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych w gminie Biskupiec w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 

 

W związku z całkowitym zamknięciu dla klientów od 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania 

budynku Urzędu Gminy w Biskupcu Urzędnik wyborczy pełni dyżury w następujących dniach: 

 

18 marca 2020 r. (środa) w godz. 1000-1300 

24 marca 2020 r. (wtorek) w godz. 1000-1300 

02 kwietnia 2020 r. (czwartek) w godz. 1230-1530 

08 kwietnia 2020 r. (środa) w godz. 1330-1530 

10 kwietnia 2020 r. (piątek) w godz. 1330-1500 

 

- telefonicznie pod nr telefonu 533 354 115 oraz 

- elektronicznie pod adresem e-mail: urz-281202-1@pkw.gov.pl. 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można przesyłać listownie 

na adres: 

- Urzędu Gminy w Biskupcu, ul. Rynek 1, 13-340 Biskupiec oraz 

- Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 p. 126, 82-300 Elbląg. 

Ponadto, przed siedzibą Urzędu Gminy w Biskupcu przy ul. Rynek 1 znajduje się Skrzynka 

Podawcza przeznaczona do pozostawiania korespondencji. 

 

Zgodnie z 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):  

§6 pkt 1. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku 

stanowiącym załącznik do uchwały.  

mailto:urz-281202-1@pkw.gov.pl


https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1582278616_zalacznik-powolywanie-okwdoc.pdf 

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1581955019_zalacznik-zmiana-powolywanie-prezydent.doc 

§6 pkt 6. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 pkt 5. Za prawidłowe uznaje się również zgłoszenie, do 

którego załączono odrębne oświadczenie, zawierające informacje określone w ust. 5 pkt 1 i 5.  

§6 pkt 7. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu 

wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. W przypadku wysłania zgłoszenia 

pocztą, kopię uwierzytelnia pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego osobiście 

– osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu oryginału upoważnienia. 

§ 8. Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi 

wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród 

wyborów, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 

1349 oraz z 2019 r. poz. 273). 

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1583762108_zgloszenie-wyborcy.doc 

 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmowane są do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Urzędnik Wyborczy 

                                                                                                   w gm. Biskupiec 

                                                                                                 /-/ Anna Piekło 
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