
INFORMACJA WS. PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW 
DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 
W terminie do dnia 21 września 2018 r. (piątek do godz. 14.00) w Urzędzie 

Miasta Podkowa Leśna (pok. nr 2 lub 6), w godzinach pracy Urzędu,  przyjmowane  
są zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych  

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - w obwodach Nr 1 i Nr 2 w Podkowie 

Leśnej. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu 

gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą. 

 

Warunki, które muszą spełniać kandydaci na członków komisji: 
 Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania,  

tj. osoba, która:  

1) jest obywatelem polskim;  

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;  

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;  

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału 

Stanu;  

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.  

 Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej 

niebędący obywatelem polskim, który:  

1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, którego jest obywatelem. 

 Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na 

obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do 

stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa. 

 Kandydatem do składu komisji nie może być: 

1) kandydat w wyborach; 

2) komisarz wyborczy; 

3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 

4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 

5) urzędnik wyborczy; 

6) mąż zaufania; 

7) obserwator społeczny; 

8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: 

a) małżonkiem, 

b) wstępnym, 

c) zstępnym, 

d) rodzeństwem, 

e) małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, 

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia; 

9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji 

właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do 

głosowania w jej imieniu. 



 Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji. 

 Członkami komisji nie mogą być osoby upoważnione do zgłaszania list 

kandydatów na radnych i/lub kandydatów na burmistrza. Osoba upoważniona 

jedynie do zgłaszania kandydatów na członków komisji, może być członkiem 

danej komisji, a także może zgłosić siebie jako kandydata do tej komisji, z 

zastrzeżeniem,  

że spełnia warunki określone w Kodeksie wyborczym. /Wyjaśnienia PKW  

z 3 września 2018 r./ 

 Osoby spokrewnione z kandydatem (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 

małżonek zstępnego lub przysposobionego, albo osoba pozostająca z nim  

w stosunku przysposobienia, mogą być członkami komisji na obszarze: 

1) innej jednostki samorządu terytorialnego niż ta, w której kandydują osoby 

z nimi spokrewnione, albo 

2) tej samej jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem,  

że obwodowa komisja wyborcza nie jest właściwa dla okręgu wyborczego,  

w którym kandyduje osoba spokrewniona 

    - jeśli spełniają warunki Kodeksu wyborczego. 

Punkt 2 nie dotyczy osób spokrewnionych z kandydatem na burmistrza,  

co oznacza, że osoby te nie mogą być członkami komisji obwodowych w danej 

gminie. /Wyjaśnienia PKW z 10 września 2018 r./ 

 

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji mają pełnomocnicy wyborczy komitetów 

wyborczych lub osoby przez nich upoważnione - wg właściwości działania danego 

komitetu. Zgłoszeń można dokonać osobiście lub przez pocztę zwykłą (liczy się data 

wpływu zgłoszenia do urzędu). Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić 

więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności. W takim przypadku w 

pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego kandydata do danej 

komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia 

kryteriów ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby 

porządkowej. 

 

Organem właściwym do powołania obwodowych komisji wyborczych komisji jest 

Komisarz Wyborczy w Warszawie II. 

 

Zasady zgłoszeń kandydatów na członków komisji obwodowych oraz wzory druków, 

na który dokonywane mają być zgłoszenia, określa uchwała Państwowej Komisji 

Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na 

członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w 

obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz 

zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach 

do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

 

Beata Krupa 

Ref. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Urzędu Miasta Podkowa Leśna 


