
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim 

z dnia 21 lutego 2020 r. 

 

o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 

 na dzień 10 maja 2020 r. 
 

 

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim wykonujący ustawowe zadania wyborcze 

na obszarze gmin/miast powiatów: bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego 

oraz miasta na prawach powiatu Piotrkowa Trybunalskiego informuje o sposobie zgłaszania 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
 

Do przedłożenia zgłoszenia uprawnieni są pełnomocnicy wyborczy komitetów 

wyborczych kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnione przez 

nich osoby; 

oraz samodzielnie każdy Wyborca ujęty w rejestrze wyborców jednej z gmin 

województwa łódzkiego.  
 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują 

urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, 

za pośrednictwem urzędu gminy/miasta. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji 

mogą być dokonane najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. (piątek), w godzinach pracy 

danego urzędu gminy/miasta. W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dochowaniu terminu 

decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu gminy/miasta. 
 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady 

ich powoływania określa Uchwała 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, zmieniona 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. 

Uchwały są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji dokonuje się na drukach 

stanowiących załączniki do niniejszego komunikatu: 

Załącznik nr 1 – komitety wyborcze, 

Załącznik nr 2 – wyborcy. 

 

 

          Komisarz Wyborczy 

              w Piotrkowie Trybunalskim 

 

                    /-/ Marian Baliński 
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