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W Y B O R Y - 2 0 1 8 
Panie, Panowie 
Wojtowie, Burmistrzowie, 
Prezydenci Miast i Gmin 
oraz Burmistrzowie 
dzielnic m.st. Warszawy 

W zwiazku z pojawiajacymi sie informacjami dotyczacymi odmowy przyjmowania przez 

pracownikow urzedow gmin/miast/dzielnic zgloszeri kandydatow na czlonkow obwodowych komisji 

wyborczych w wyborach samorza^Iowych zarz^dzonych na dzieri 21 pazdziernika 2018 r. wyjasniam 

co nastepuje. 

Szczegolowo kwestie zgtaszania kandydatow na czlonkow komisji obwodowych reguluja 

przepisy uchwaly Paristwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu 

zgtaszania 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 m.st. Warszawy oraz w wyborach wojtow, 

burmistrzow i prezydentow miast. 

Zgodnie z § 3 powolanej uchwaly zgloszenia kandydatow na czlonkow komisji przyjmuja 

urzednicy wyborczy, wlasciwi dla gminy ( . . . ) , za posrednictwem urzedu gminv. W m.st. 

Warszawie zgloszenia przvjmowane sâ  za posrednictwem urzedow dzielnic m.st. Warszawy. 

Oznacza to w praktyce, ze w kazdym urzedzie gminy/miasta/dzielnicy nalezy wskazac miejsce oraz 

wyznaczyc pracownika urzedu (pracownikow). ktory bedzie przyjmowal zgloszenia do komisji. Za 

dzieri dokonania zgloszenia rozumie sie dzieri jego doreczenia do urzedu gminy/dzielnicy 

potwierdzony podpisem na zgloszeniu przez osobe przyjmujaca (§ 6.3 powolanej uchwaly). 

Urzad gminy dokonuje sprawdzenia prawidlowosci zgloszenia kandydatow na czlonkow 

komisji i za posrednictwem urzednika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach 

nieuwzglednienia zgloszenia kandydata. 

Urz^d gminy niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia wprowadza dane zgloszonych 

kandydatow do systemu informatycznego Wsparcie Organow Wyborczych ( W O W ) i , 



w miare wplywu zgloszeh. sporzadza. odrebnie dla kazdego obwodu glosowania. wykaz zgloszonych 

kandydatow na czlonkow komisji. oddzielnie dla obwodowej komisji wyborczej ds. 

przeprowadzenia glosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia 

wynikow glosowania w obwodzie. Wykaz zawiera nazwe komisji. numer obwodu i adres siedziby 

oraz dane prawidlowo zgtoszonych kandydatow na czlonkow komisji. o ktorych mowa w § 6 ust. 

5 pkt 4 powolanej uchwaly. Po wprowadzeniu danych do wykazu, dokumenty zgloszeniowe 

przekazuje sie urzednikowi wyborczemu. 

Przvimowanie zgloszeh zgodnie z kalendarzem wyborczym zakohczv sie 21 wrzesnia (piatek) 

w godzinach pracy wlasciwvch urzedow gmin/miast/dzielnic. 

Informujac o powyzszym prosze o zorganizowanie stanowisk do przyjmowania zgloszeh oraz 

o wyznaczenie osob wykonujqcych zadania okreslone w powolanej uchwale Pahstwowej Komisji 

Wyborczej. Prosze takze o podanie do wiadomosci szczegolowych informacji w tym zakresie (przez 

wskazanie pokoju, miejsca itp.). 

Z uwagi na trudne do przewidzenia zainteresowanie komitetow zglaszaniem kandydatow do 

komisji obwodowych prosze o ew. przyjmowanie zgloszeh od mieszkaricow, co moze bye 

wykorzystane jako uzupelnienie skladu komisji w trybie § 15 ust. 3 i 4 powolanej uchwaly 

Pahstwowej Komisji Wyborczej. 


