
Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych 

reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r.           

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 

utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu 

Europejskiego (Monitor Polski z 2019r. poz. 267) oraz uchwała nr 79/2019 Państwowej 

Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania 

obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w 

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego ( Monitor Polski             

z 2019r. poz. 771)  Link do ujednoliconego tekstu uchwały: 

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/35333 

Zgodnie z § 4 ww. uchwały z dnia 27 lutego 2019r.: 

" 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 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, wstępnego lub przysposobionego, 

f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia 

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja; 

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

obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu”. 

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą: 

Przewodniczący komisji-500 zł, Zastępca przewodniczącego-400 zł, Członek komisji-350 zł. 

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/35333


Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 

2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych            

w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz 

sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy  (Monitor Polski z 2019r. poz. 261) 

Link do ww. uchwały: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/uchwaly/30124 

W Gminie Sośnicowice kandydaci do składu obwodowych komisji wyborczych muszą być 

mieszkańcami województwa śląskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z 

gmin województwa śląskiego. 

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej (OKW): 

Należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w 

wyborach do Sejmu RP i do Senat RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r., którzy przyjmują 

zgłoszenia kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, 

której zgłoszenie dotyczy. 

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 

2019 r. 

Wykaz zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 

pod linkiem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1567440701_1-95-

19_KOMUNIKAT.pdf 

Formularz zgłoszenia kandydatów do składów okw przez komitety wyborcze znajduje 

się pod linkiem: 

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/uchwaly/pliki/1566896114_Zalacznik_-

_powolywanie_okw.pdf  

Wykaz siedzib okw w stałych obwodach głosowania znajduje się pod linkiem: 

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/organy_wyborcze/obwodowe/gm/240506 

oraz jest zgodny z obwieszczeniem Burmistrza Sośnicowic  z dnia 6 września 2019r. 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków OKW: 

Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Kościuszki 22,  I piętro   (tel. 32 4281806)                              

w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 7:30 – 17:00,wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  

piątek 7:30 – 14:00) do dnia 13września 2019r. 

Zgłoszenie kandydata na członka OKW w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach nie 

gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi 

Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji 

większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie 

losowania ich składu. 

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez 

kandydata na członka OKW. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej. 
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