
POWOŁYWANIE SKŁADÓW  

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

(Kto może zgłaszać kandydatów na członków komisji?) 

I. Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy lub osoba 

upoważniona przez pełnomocnika wyborczego: 

1. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku 

województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub 

mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie 

utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty, 

2. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich 

wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny 

komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w 

ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet 

wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty.   

3. reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach 

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba działająca z upoważnienia 

pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, to konieczne jest dołączenie 

do zgłoszenia podpisanego przez pełnomocnika wyborczego upoważnienia do 

dokonania tej czynności lub jego kopii.  

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię potwierdza za zgodność z 

oryginałem pełnomocnik wyborczy, a w przypadku zgłoszenia dokonanego 

osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po okazaniu przez osobę dokonującą 

zgłoszenia oryginału upoważnienia. 

II. Wyborcy mogą samodzielnie zgłosić swoje kandydatury na członka komisji 

komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej 

uzupełnienia spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu Wyborczego. 
„Art. 182 § 8b KW: Komisarz wyborczy: 

1. uzupełnia skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 
minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej, 

2. może uzupełnić skład komisji – jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 
ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej 

– spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w § 4. §6 stosuje się 
odpowiednio.” 

UWAGA: 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dokonać przy wykorzystaniu druku: 

załącznik do Uchwały Nr 11/2019 PKW z dnia 27 lutego 2019 r 

 

Zgłoszenie na nieaktualnym druku, tzn. zawierające nieprawidłową nazwę komisji, np. 

obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, w sytuacji, gdy 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie ma tego rodzaju komisji – jest jedna 

obwodowa komisja wyborcza, będzie traktowane jako wada zgłoszenia. 



Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  
w Dęblinie przyjmowane są w Urzędzie Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 
Dęblin w czasie dyżuru urzędnika wyborczego m. Dęblin, tj.: 
 

 23 kwietnia – godz. 12:30 – 15:30, pok. 123 (I piętro) 

 24 kwietnia – godz. 12:30 – 15:30, pok. 123 (I piętro) 

 25 kwietnia – godz. 09:30 – 13:30, pok. 123 (I piętro) 
 
oraz w przypadku nieobecności urzędnika wyborczego w inne dni robocze, 
w godzinach pracy urzędu – sekretariat (I piętro). 
 
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji muszą być dokonane najpóźniej 
w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Miasta Dęblin  
tj. 7:30 – 15:30. 
 
 
 
 

Beata Konop 
URZĘDNIK WYBORCZY MIASTA DĘBLIN 

 
Miejsce pełnienia dyżurów: 

Urząd Miasta Dęblin,  ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin 
pok. 123  (I piętro), tel. 81 8830650 (w godz. pełnienia dyżuru) 



Załącznik do uchwały  

Państwowej Komisji Wyborczej  

z dnia 27 lutego 2019 r. (poz. …) 

 

 

Zgłoszenie kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych  

w wyborach 

...................................................................................................................., 
(określenie wyborów) 

zarządzonych na dzień ....... - ........- 20.... r. 
 

Nazwa komitetu wyborczego 

 

 

 

Działając w imieniu komitetu 

wyborczego zgłoszenia 

dokonuje 
(zaznaczyć właściwe) 

pełnomocnik wyborczy 

 

                 

osoba upoważniona przez pełnomocnika 

wyborczego 

              

 

Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów na członków komisji  

Imię   
 

Drugie imię Nazwisko 

Adres 
zamieszkania: 

Powiat  Gmina Miejscowość 
 

Ulica Nr 

domu 

Nr 

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  - 
   

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

 

Działając w imieniu komitetu wyborczego, dokonuję zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych 

komisji wyborczych w mieście/gminie 
Nazwa  

miasta/gminy 
 

 
 

Wykaz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczej 
 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej, 

 posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe wymogi 

określone w Kodeksie wyborczym. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       .................................................................  
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 

 

 



 

Strona nr ...... 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej, 

 posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe wymogi 

określone w Kodeksie wyborczym. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       ................................................................. 
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 
 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej, 

 posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe wymogi 

określone w Kodeksie wyborczym. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       .................................................................  
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 
 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej, 

 posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe wymogi 

określone w Kodeksie wyborczym. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       ................................................................. 
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 

 

 



 

Strona nr ...... 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej, 

 posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe wymogi 

określone w Kodeksie wyborczym. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       ................................................................. 
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 
 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza  
 

Nr w  

Imię 

 

Drugie imię Nazwisko 

Adres zamieszkania 

(zgodny z adresem 

ujęcia w rejestrze 

wyborców) 

Gmina  Miejscowość 

 

Ulica 

Nr  

domu 

Nr  

lokalu 

Poczta Kod 

pocztowy 

  -    

Numer ewidencyjny 

PESEL 

           Numer  

telefonu 

         

Adres e-mail  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej wyżej obwodowej komisji wyborczej, 

 posiadam prawo wybierania potwierdzone wpisem do właściwego rejestru wyborców i spełniam pozostałe wymogi 

określone w Kodeksie wyborczym. 

....................................... dnia ..................20..... r.                                       ................................................................. 
          (miejscowość)                                                                                                                           (podpis kandydata na członka komisji) 
 

 
 

....................................... dnia ..................20..... r .                                                ..................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                              (podpis osoby dokonującej zgłoszenia) 

 
UWAGA:  
– osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie 

lub jego kopię (z oryginałem do wglądu); 

– w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w przypadku zgłoszenia obywatela UE niebędącego obywatelem polskim, 

w miejsce nr ewidencyjnego PESEL należy wpisać nr paszportu lub nazwę i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie  

Data 

zgłoszenia   
_ 

  
_ 

2 0   
Godzina 

zgłoszenia   :   
 

 

                                                                      ......................................................................................... 
                                                                                     (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 
 


