
 POWOŁANIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
 
 
PRZEPISY 
Sposób zgłaszania i zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych reguluje: 

  -  ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), 

  - uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania 

kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania 

terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, 

rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast. 
 

TERMINY 
Termin składania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej upływa                
11 marca 2016 br. (piątek, urząd czynny w godz. 8.00-14.00). Zgłoszenia przyjmowane będą                       

w sekretariacie Urzędu Miasta.  Wzory zgłoszeń zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

Komisja obwodowa zostanie powołana przez Miejską Komisję Wyborczą do dnia 21 marca 2016 r. 
 

 

UPRAWNIENI DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI  
Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić 

kandydata do obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu, w którym komitet dokonał 

rejestracji listy kandydatów. 

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu dołącza do 

zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu po okazaniu 

oryginału upoważnienia.  

 
KANDYDACI NA CZŁONKÓW OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje               

na terenie miasta Podkowa Leśna i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:  

1) jest obywatelem polskim, 

2) najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat, 

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, 

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być również obywatel Unii Europejskiej 

niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i nie jest 

pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest 

obywatelem. 

 

Kandydat do składu komisji wyborczej musi być wpisany do stałego rejestru wyborców miasta. 
 

Nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy 

finansowi oraz mężowie zaufania. Kodeks wyborczy reguluje także sprawy pokrewieństwa między 

osobami wychodzącymi w skład komisji obwodowych  a kandydatami w wyborach - znowelizowany 

art. 184 § 1 pkt 2a) stanowi, że wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje 

także w przypadku wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku 

do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub 

przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia. 

 

Urzędnik Wyborczy Miasta 

Beata Krupa 

 


