
Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego 

 

Na podstawie art. 191a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754) z 

dniem 30 kwietnia 2018 r. Urzędnikiem wyborczym w Gminie Zawonia ustanowiono p. Magdalenę Annę 

Tabiś. 

 

Urzędnik wyborczy będzie pełnił dyżur w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia 
adres: Zawonia, ul. Trzebnicka 11 (I piętro pok. nr 2), w dniu: 

10 czerwca 2020 r. (środa) od godz. 08:00 do 12:30 

 

W pozostałe dni urzędnik wyborczy będzie pełnić telefoniczne dyżury w celu udzielania wyborcom wyjaśnień 

dotyczących zasad powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów 

na członków komisji w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 

2020 r. 
 

Kontakt: Magdalena Tabiś nr tel. 513089766, e-mail: urz-022005-1@pkw.gov.pl 
 

Ponadto zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać: 

– osobiście po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w siedzibie Urzędu Gminy Zawonia adres: 

Zawonia, ul. Trzebnicka 11, pokój nr 1, sekretariat- do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 
– pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia do dnia 12 

czerwca 2020 r. do godz. 13:00. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Zawonia. 
– w formie elektronicznej: wypełnione i podpisane zgłoszenie w formie skanu, należy przesłać za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@zawonia.pl. do dnia 12 czerwca 2020 r. do 

godz. 13:00. 
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). 
 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą tradycyjną lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej 

dopuszczalne jest: 
– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez 

osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. 
– potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik 

wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w zgłoszeniu 

adres e-mail 
 

Informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udziela 

również: 

– Sekretarz gminy: Wojciech Hoffman kontakt tel. nr 71 312 81 82 lub 71 312 81 93, e-mail: 

sekretarz@zawonia.pl 
 

O wszelkich zmianach w zakresie formy lub terminu pełnienia dyżurów przez urzędnika wyborczego 

będziemy Państwa na bieżąco informować. 
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