
 

                                                                 Informacja 

o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 

powoływanych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się 

bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, mających zarejestrowanego 

kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

Wykaz uprawnionych do zgłaszania pełnomocników wyborczych dostępny będzie na 

stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl) po upływie 

terminu na zarejestrowanie kandydata na Prezydenta RP, tj. po dniu 26 marca 2015 r. 

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Nie mogą być członkami komisji 

kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie 

zaufania. 

Pełnomocnik wyborczy (lub upoważniona przez niego osoba) może zgłosić tylko po jednym 

kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszeń dokonuje się na specjalnych 

drukach, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 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 w Rzeczypospolitej Polskiej (ze zm.).  

lub na druku zamieszczonym poniżej: 

http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_04/9f44fb8d14ef655bf46d612ef6536

801.doc 
 

Termin zgłaszania kandydatów na członków 
obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 
17 kwietnia 2015 r. (do godz. 15.30). 

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do 

zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię.    

Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu Gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.  

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w 

Referacie Organizacyjnym Urzędu, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30, 

ul. Lubelska 16, parter, pokój nr 12. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 

telefonu: 82 5664 202. 

http://www.pkw.gov.pl/
http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_04/9f44fb8d14ef655bf46d612ef6536801.doc
http://pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_04/9f44fb8d14ef655bf46d612ef6536801.doc


Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu 

zgody osoby, której ma dotyczyć. 

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów 

zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) oraz 

jedną osobę wskazaną przez Wójta Gminy spośród pracowników samorządowych gminy lub 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów 

przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowanie.  

W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o 

tym poinformowani w odpowiednim czasie. 

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego 

minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się spośród osób 

ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy Rejowiec Fabryczny. 

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być tylko osoba ujęta w stałym 

rejestrze wyborców gminy, która ponadto:  

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. 

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta RP powołuje spośród wyborców Wójt 

Gminy, najpóźniej w dniu 20 kwietnia br. 

Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni 

nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania i nr telefonu. 

Podanie adresu do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania kandydata oraz 

adresu poczty elektronicznej znacząco ułatwi skuteczne zwoływanie pierwszego posiedzenia 

komisji oraz przekazywanie bieżących informacji istotnych dla członków komisji. 

Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

oraz powoływania tych komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 

kwietnia 2011 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 w Rzeczypospolitej Polskiej (ze zm.).   

Ponowne głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki w obwodzie ta sama obwodowa 

komisja wyborcza, która przeprowadziła głosowanie w dniu 10 maja 2015 r.     

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza w wyjaśnieniach dotyczących udziału w pracach 

obwodowych komisji wyborczych z dnia 30 stycznia 2015 r., znak: ZPOW-603-18/15, 

informuje, że:  

http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-kwietnia-2011-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rze.html
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-kwietnia-2011-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rze.html
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-kwietnia-2011-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rze.html
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-kwietnia-2011-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rze.html
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-prezydent/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-kwietnia-2011-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-i-do-senatu-rzeczypospolitej-polskiej-prezydenta-rze.html


1) przepisy prawa wyborczego nie określają sposobu rekrutacji przez komitety wyborcze 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w tym sposobu informowania 

przez komitety o prowadzonym naborze; 

2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie 

powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do 

danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie 

przeprowadzenie losowania ich składu; 

3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na 

członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających 

zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)  przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom obietnicy 

zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych i w 

konsekwencji otrzymania przez te osoby zryczałtowanej diety za czas związany z 

przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania, w tym także w zamian 

za zbieranie podpisów popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dlatego też, Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydawania opinii i 

podejmowania działań w przypadkach, o których mowa powyżej. Jednakże w ocenie 

Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo 

zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji. 

Państwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu 

wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą 

jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu 

karnego Kodeksu. Jednakże ostateczna ocena, czy w danym przypadku doszło do naruszenia 

prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów. 

Ponadto informujemy, że zryczałtowana dieta za czas związany z przeprowadzeniem 

głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej wynosi: 

1)   dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł; 

2)  dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł; 

3)  dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł. 

Podana wysokość diet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego 

głosowania. 

 


