
Informacje dla kandydatów na członków obwodowych 

komisji wyborczych 

Aby wziąć udział w pracach obwodowych  komisji wyborczej ds. przeprowadzenia 

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

należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika komitetu wyborczego partii 

politycznej lub komitetu wyborczego wyborców. 

Wykaz komitetów wyborczych oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej PKW. 

Kandydatem do składu komisji może być : 

 

1 osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:  

 

 jest obywatelem polskim; 

 najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

 nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 

 nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 

 nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu; 

2 obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:  

 najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 

 nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

którego jest obywatelem; 

3 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 

 

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. 

przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. 

ustalenia wyników głosowania w obwodzie, a także zasady ich powoływania 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. 

 

Kandydatem do składu komisji nie może być:   

 kandydat w wyborach; 

 komisarz wyborczy; 

 pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego; 

 pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego; 

 urzędnik wyborczy; 

 mąż zaufania; 

 obserwator społeczny; 

http://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/delegatury
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast
http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly/1/26222_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast


 osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: 

o małżonkiem, 

o wstępnym, 

o zstępnym, 

o rodzeństwem, 

o małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, 

o osobą pozostającą w stosunku przysposobienia; 

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

dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej 

imieniu. 

Na podstawie wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. 

(ZPOW-571-33/18) osoby będące w stosunku do kandydata: małżonkiem, wstępnym, 

zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego, albo osobą 

pozostającą z nim w stosunku przysposobienia, o czym mowa w art. 184 § 1 pkt 2a Kodeksu 

wyborczego, zwane dalej „osobami spokrewnionymi”, mogą być członkami obwodowej 

komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub obwodowej komisji 

wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 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 

– jeżeli spełniają warunki Kodeksu wyborczego. 

 Punkt 2 nie dotyczy osób spokrewnionych z kandydatem na wójta, burmistrza lub prezydenta 

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

gminie. 

 

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

przyjmowane  są do dnia 21 września 2018 roku, do godz. 1530. 

 

 

Urzędnik wyborczy 


