
KOMUNIKAT 

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, mając na względzie 

zdrowie zarówno interesantów, jak i pracowników Delegatury informuję, iż od dnia 

19 października 2020 r. - do odwołania, praca Delegatury Krajowego Biura Wyborczego 

w Katowicach odbywać się będzie w trybie zdalnym.  
 

W tym okresie, w godzinach służbowych w siedzibie Delegatury, dyżury w zakresie czynności 

administracyjno-biurowych, będą pełnić wyznaczeni pracownicy Delegatury.  

Pozostali pracownicy Delegatury, pracujący w trybie pracy zdalnej, będą dostępni w godzinach 

pracy 730- 1530 pod swoimi służbowymi adresami e-mail.  

 

Kontakt z Delegaturą KBW w Katowicach oraz Komisarzami Wyborczymi w Katowicach 

będzie realizowany za pośrednictwem kanałów elektronicznych oraz przesyłek 

pocztowych tj.:  

 

-  adres e-mail: katowice@kbw.gov.pl – całodobowo, 

-  ePUAP: ID Adresata: 87q6swch6s - całodobowo, 

-  tel. 32 256-16-02 oraz 32 255-58-56 - w godz. 730 – 1530 w dni pracujące, 

-  fax: 32 255 40 53 – całodobowo, 

-  przesyłek listowych, kurierskich kierowanych na adres 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25. 

 

Dokumenty będzie można także pozostawić przy wejściu do Gmachu Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego od strony ulicy Jagiellońskiej 25 w specjalnie przeznaczonej do tego wrzutni 

- skrzynce podawczej.  

W tym przypadku bez uzyskania potwierdzenia złożenia. 

 

Prosimy o powstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie Delegatury 

Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Wyborcy chcący spotkać się z Komisarzami 

Wyborczymi w Katowicach podczas ich dyżurów, powinni przekazać pytania lub wnioski 

drogą mailową i w tej formie również uzyskają odpowiedź.  

 

Wszystkie zadania Komisarzy Wyborczych oraz Delegatury będą 

realizowane z zachowaniem ciągłości pracy, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia 

wzajemnego bezpieczeństwa – niezbędne wizyty w Delegaturze będą odbywały się 

wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu, przy zachowaniu wymogów 

sanitarnych, tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, który dodatkowo wchodząc do 

pomieszczeń Delegatury, będzie zobowiązany do dezynfekcji dłoni i zachowania bezpiecznej 

odległości od innych osób. Osoba bezpośrednio obsługująca interesanta również będzie 

wyposażona w środki ochrony osobistej. 

 

 

Wojciech Litewka 

 

/-/ Dyrektor Delegatury 

Katowice, 16 października 2020 r. 
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