
KOMUNIKAT 
 
 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się 

wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji 
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie od dnia 30 marca  
2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób: 

Zgłoszenia od pełnomocników wyborczych (lub osób przez niech upoważnionych) komitetu 

wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i od wyborców ujętych w stałym 
rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego mogą być złożone poprzez: 

 

1) umieszczenie ich w pojemniku ustawionym przed wejściem do Urzędu Miasta Łodzi przy  

ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od strony pasażu Schillera – Łódzkie Centrum Kontaktu  

z Mieszkańcami) - zgłoszenia należy umieścić w zamkniętej kopercie o krótszej krawędzi nie 
przekraczającej 30 cm i grubości nie przekraczającej 3 cm. 

albo 

2) przesłanie ich drogą pocztową - będą one uwzględniane tylko i wyłącznie, gdy wpłyną  

do Urzędu Miasta Łodzi do dnia 10 kwietnia 2020 r., 

albo 

3) przesłanie ich skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden ze wskazanych adresów:  

urz-106101-1@pkw.gov.pl, urz-106101-2@pkw.gov.pl, urz-106101-3@pkw.gov.pl, 

urz-106101-5@pkw.gov.pl – najpóźniej w dniu 10 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00 (nie jest 

wymagany podpis elektroniczny) – rozdzielczość skanów zgłoszeń nie powinna przekraczać  

150 dpi, maksymalny limit pojedynczej wiadomości e-mail - 50MB, maksymalna ilość 

załączników w wiadomości e-mail - 10 szt. oraz maksymalna wielkość pojedynczego załącznika 

- 15MB.  

W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą 

(oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonanie 

zgłoszeń). 

 

Zgłoszenie należy sporządzić zgodnie z przepisami uchwały nr 20/2020 Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r., zmieniającej uchwałę 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.  

 

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać pod numerem telefonu  

42 638-41-56. 

 
Pełnomocnik 

Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów 
 

(-) Katarzyna Korowczyk 
 

Łódź, dnia 27 marca 2020 r. 


