
I N F O R M A C J A 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji 

wyborczych w Gminie Karczew 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) Urząd Miejski w Karczewie jest zamknięty dla interesantów i do odwołania 

wyłączona jest możliwość załatwiania spraw  w bezpośredni sposób.  

 

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., 

informuje się pełnomocników komitetów wyborczych, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji 

wyborczych w Gminie Karczew będą przyjmowane do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu 

w poniżej wybrany sposób: 

 

1) Poprzez wrzucenie zgłoszenia do specjalnej urny wystawionej przed głównym wejściem do budynku Urzędu Miejskiego                              

w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28 w Karczewie oraz zatelefonowanie z informacją o złożeniu zgłoszenia pod numer 

telefonu 22 780-65-16, 

 

2) Na adres e-mail: biurorady@karczew.pl    - 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); 
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3) 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). 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 22 780-65-16  lub pisząc na adres poczty elektronicznej biurorady@karczew.pl. 

        

 

 

Z up. Burmistrz Karczewa 

                             Zastępca Burmistrza 

                     Karol Chruścik 

 

Karczew, dn. 26 marca 2020 r. 
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