
 

 

POWOŁANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

PRZEPISY 

Sposób zgłaszania i zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych regulują przepisy: 

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

  - uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania 

obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych kraju, w wyborach                 

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu 

Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345) wraz ze zmianą               

w/w uchwały z dnia 9 lutego 2015 r. (Monitor Polski z 2015r., poz. 223) oraz zmianą z dnia                     

3 września 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 223). 

 

TERMINY 

Termin składania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa                

2 października br. (piątek, urząd czynny w godz. 8.00-14.00). Zgłoszenia należy składać 

Urzędnikowi Wyborczemu - pok. nr 5 na parterze Urzędu Miasta. Komisje wyborcze powoła 

najpóźniej w dniu 5 października 2015 r. Burmistrz Miasta (7-9 osób w komisji, w tym 1 osoba 

zgłoszona przez Burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy).  

 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej 

dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania. Informację                 

o terminie losowania podaje się do wiadomości publicznej co najmniej 2 dni przed dniem losowania. 

 

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu 

liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz spośród osób ujętych w stałym 

rejestrze wyborców gminy, a komisja powoływana jest w  składzie minimalnym.  

 

KTO ZGŁASZA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI  

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko 

po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu, w którym 

komitet dokonał rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora. 

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego 

dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu,                     

po okazaniu oryginału upoważnienia. Nie ma możliwości przekazywania przez pełnomocnika 

wyborczego upoważnień do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji  wyborczych 



 

za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefaksu, ponieważ poważnienia te muszą być okazane 

w oryginale.  

 

KTO MOŻE BYĆ ZGŁOSZONY NA CZŁONKA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która stale zamieszkuje               

na obszarze gminy właściwej dla tej komisji (co jest potwierdzone wpisem do rejestru wyborców) 

oraz 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. 

 

Kandydatom na członków obwodowych komisji wyborczych przypominamy, że można być 

członkiem tylko jednej komisji wyborczej. 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 

 


