Warszawa, dnia 29 wrze nia 2010 r.
PA STWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-60/10
Wyja nienia Pa stwowej Komisji Wyborczej w sprawie zg%aszania
kandydatów na cz%onków terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych
komisji wyborczych
Terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie,
gminne i dzielnicowe komisje wyborcze)

powiatowe,

miejskie,

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)
terytorialne komisje wyborcze powo.uje si/ najpó0niej w 45. dniu przed dniem
wyborów, tj. do dnia 7 pa0dziernika 2010 r.
Zg%oszenia kandydatów na cz%onków terytorialnych komisji wyborczych
przyjmuj/ i komisje powo%uj/ w%a ciwi terytorialnie komisarze wyborczy.
W sk.ad ka3dej wojewódzkiej, powiatowej i miejskiej komisji wyborczej w mie cie
na prawach powiatu wchodzi z urz/du, jako przewodnicz5cy, s/dzia wskazany przez
prezesa s5du okr/gowego.
Prawo zg%aszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych maj/
pe%nomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upowa1nione przez
pe%nomocników) tych komitetów wyborczych, których zasi2g dzia%ania
obejmuje dan/ jednostk2 samorz/du terytorialnego.
Kandydatem do sk.adu terytorialnej komisji wyborczej mo3e by7 osoba, która stale
zamieszkuje na obszarze dzia.ania rady, dla wyboru której w.a ciwa jest dana
komisja wyborcza, tj. na obszarze:
1)
2)
3)
4)
5)

województwa - je3eli kandyduje do wojewódzkiej komisji wyborczej;
powiatu
je3eli
kandyduje
do
powiatowej
komisji
wyborczej;
gminy (miasta) - je3eli kandyduje do gminnej (miejskiej) komisji wyborczej;
m.st. Warszawy - je3eli kandyduje do Miejskiej Komisji Wyborczej w Warszawie;
dzielnicy m.st. Warszawy - je3eli kandyduje do dzielnicowej komisji wyborczej

i posiada prawo wybierania, tj. osoba, która:
1)
2)
3)
4)
5)

jest obywatelem polskim;
najpó0niej w dniu wyborów ko;czy 18 lat;
nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s5du;
nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybuna.u Stanu;
nie jest ubezw.asnowolniona prawomocnym orzeczeniem s5du.

Kandydat do sk.adu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej i dzielnicowej komisji
wyborczej musi by7 wpisany do w.a ciwego dla danej jednostki samorz5du
terytorialnego sta.ego rejestru wyborców.

Kandydatem do sk.adu gminnej (miejskiej) komisji wyborczej lub dzielnicowej
komisji wyborczej mo3e by7 równie3 obywatel Unii Europejskiej nieb/d5cy
obywatelem polskim, który:
1) najpó0niej w dniu wyborów ko;czy 18 lat;
2) jest wpisany do w.a ciwego dla danej jednostki samorz5du terytorialnego sta.ego
rejestru wyborców;
3) nie jest pozbawiony prawa wybierania w pa;stwie cz.onkowskim Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem.
Obywatele Unii Europejskiej nieb/d5cy obywatelami polskimi nie mog5 natomiast
by7 kandydatami na cz.onków powiatowych i wojewódzkich komisji wyborczych.
Kandydatem do sk.adu terytorialnej komisji wyborczej nie mo3e by7 osoba, która
pe.ni funkcj/ pe.nomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pe.nomocnika
finansowego komitetu wyborczego lub m/3a zaufania.
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, stanowi5cym za.5cznik do rozporz5dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 wrze nia 2010 r. w sprawie zarz5dzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad
dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
(Dz. U. Nr 171, poz. 1151), w dniu 4 pa4dziernika 2010 r. up%ywa termin
zg%aszania kandydatów na cz%onków terytorialnych komisji wyborczych.
Zasady zg.aszania kandydatów, wzór zg.oszenia oraz tryb powo.ywania komisji
okre la uchwa.a Pa;stwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrze nia 2006 r. w sprawie
sposobu zg.aszania kandydatów na cz.onków komisji wyborczych, wzoru zg.oszenia
oraz zasad powo.ywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady
m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z pó0n. zm.).
Ujednolicony tekst uchwa.y jest dost/pny w Biuletynie Informacji Publicznej
Pa;stwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Obwodowe komisje wyborcze
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej obwodowe komisje wyborcze powo.uje
si/ najpó0niej w 14. dniu przed dniem wyborów. Poniewa3 dzie; ten przypada na
niedziel/, zgodnie z art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej termin powo.ania komisji
ulega przed.u3eniu do dnia 8 listopada 2010 r.
Obwodowe komisje wyborcze powo%uj/ gminne komisje wyborcze.
Natomiast zg%oszenia kandydatów na cz%onków obwodowych komisji
wyborczych przyjmuj/ wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)
dzia%aj/cy w ramach zapewniania gminnej (miejskiej) komisji wyborczej
obs%ugi administracyjnej.
W sk.ad ka3dej komisji obwodowej wchodzi z urz/du jako cz.onek, osoba wskazana
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spo ród pracowników samorz5dowych
gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.
Prawo zg%aszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych maj/
pe%nomocnicy wyborczy (lub osoby pisemnie upowa1nione przez

pe%nomocników) tych komitetów wyborczych, które maj/ zarejestrowan/
list2 kandydatów w okr2gu wyborczym, dla którego w%a ciwa jest dana
obwodowa komisja wyborcza lub zarejestrowanego kandydata na wójta w
danej gminie.
Kandydatem do sk.adu obwodowej komisji wyborczej mo3e by7 osoba, która stale
zamieszkuje na obszarze gminy w.a ciwej dla tej komisji i posiada prawo
wybierania, tj. osoba, która:
1)
2)
3)
4)
5)

jest obywatelem polskim;
najpó0niej w dniu wyborów ko;czy 18 lat;
nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem s5du;
nie jest pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybuna.u Stanu;
nie jest ubezw.asnowolniona prawomocnym orzeczeniem s5du.

Kandydatem do sk.adu obwodowej komisji wyborczej mo3e by7 równie3 obywatel
Unii Europejskiej nieb/d5cy obywatelem polskim, który:
1) najpó0niej w dniu wyborów ko;czy 18 lat;
2) jest wpisany do w.a ciwego dla danej jednostki samorz5du terytorialnego sta.ego
rejestru wyborców;
3) nie jest pozbawiony prawa wybierania w pa;stwie cz.onkowskim Unii
Europejskiej, którego jest obywatelem.
Kandydatem do sk.adu obwodowej komisji wyborczej nie mo3e by7 osoba, która
pe.ni funkcj/ pe.nomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pe.nomocnika
finansowego komitetu wyborczego lub m/3a zaufania.
Kandydatów na cz%onków obwodowych komisji wyborczych mo1na
zg%asza9 zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej najpó4niej w 23. dniu
przed dniem wyborów. Termin ten up%ywa w dniu 29 pa4dziernika 2010 r.
Zasady zg.aszania kandydatów, wzór zg.oszenia oraz tryb powo.ywania komisji
okre la uchwa.a Pa;stwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 wrze nia 2006 r. w sprawie
sposobu zg.aszania kandydatów na cz.onków komisji wyborczych, wzoru zg.oszenia
oraz zasad powo.ywania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady
m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z pó0n. zm.).
Ujednolicony tekst uchwa.y jest dost/pny w Biuletynie Informacji Publicznej
Pa;stwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
Zast/pca Przewodnicz5cego Pa;stwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

