
INFORMACJA 

KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE II 

z dnia 26 listopada 2018 r. 
 

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów  

terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych  

 
Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia 

właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych  

(M. P. poz. 246) w związku z wyborami do Rady Miejskiej w Gołdapi, zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.,  

(Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2018 r., poz. Nr 4944), informuję, co następuje: 

 

TERYTORIALNE KOMISJE WYBORCZE  

 

1. Terytorialne komisje wyborcze powołuje, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów komisarz 

wyborczy, tj. do dnia 11 grudnia 2018 r.  

 

2. Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej 

w 45 dniu przed dniem wyborów- tj. do dnia 6 grudnia 2018 r.  

 

3. W skład terytorialnej komisji wyborczej wchodzi 9 osób, z zastrzeżeniem pkt 4, które mają bierne 

prawo wyborcze do Sejmu: 

a) w liczbie nieprzekraczającej 6 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników 

wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź 

koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano 

radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze 

województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach 

radnych do sejmiku województwa; albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich 

komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają 

pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w lit. b. 

b) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących 

pozostałe komitety wyborcze. 

 

4. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie pkt 3: 

a) okazała się mniejsza niż 9 – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze 

publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników 

wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9; 

b) miała być większa niż 9 – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę 

między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych na podstawie pkt 3 lit a, wyłania się 

w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych, o których mowa w pkt 3 lit b; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko 

jedną osobę. 

 

5. Losowanie, o którym mowa w pkt 4, w przypadku gminnej komisji wyborczej przeprowadza 

komisarz wyborczy. 

 

6. Zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych są przyjmowane przez 

Komisarza Wyborczego w Olsztynie II do dnia 6 grudnia 2018 r. w siedzibie Krajowego Biura 

Wyborczego Delegatury w Olsztynie, Aleja Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn (gmach 

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, II piętro, pok. 253) w godzinach 

urzędowania, tj.  

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

 

7. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 6, mogą być złożone Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie 

II przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby  

(na podstawie pisemnego upoważnienia, bądź jego uwierzytelnionej kopii) lub w inny sposób 

doręczone Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie (np. pocztą). W razie wysłania pocztą  



o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 

Kodeksu wyborczego). 

 

8. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia do terytorialnych komisji wyborczych oraz 

tryb powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 

2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji 

wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu 

przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

 

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE  

 

9. Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem 

wyborów, komisarz wyborczy - tj. do dnia 30 grudnia 2018 r.  

(zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego – termin ten upływa dnia 31 grudnia 2018 r.) 

 

10. W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie  

i obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się 

9 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione 

przez nich osoby: 

a) w liczbie nie mniejszej niż 6 – po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników 

wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź 

koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach: wybrano 

radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze 

województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach 

radnych do sejmiku województwa; albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich 

komitetów wyborczych jest mniejsza niż 6, prawo wskazania dodatkowej osoby mają 

pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w lit b, 

b) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących 

pozostałe komitety wyborcze. 

 

11. Zgłoszenia kandydatów na członka OKW w wyborach do organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów dokonuje się najpóźniej w 30 dniu przed 

dniem wyborów tj. do dnia 21 grudnia 2018 r.  

 

12. W skład obwodowych komisji wyborczych, w obwodach głosowania utworzonych w zakładach 

leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach 

zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych 

przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. 

 

13. Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać zgłoszona  

do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. 

 

14. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której 

ma dotyczyć. 

 

15. Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie pkt 10: 

a) okazała się mniejsza niż 9 – pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze 

publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników 

wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9; 

b) miała być większa niż 9 – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę 

między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych na podstawie pkt 11 lit a, wyłania się 

w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników 

wyborczych, o których mowa w pkt 11 lit b; każdy z nich może zgłosić do losowania tylko 

jedną osobę. 

 



16. Losowanie, o którym mowa w pkt 15, przeprowadza, w imieniu komisarza wyborczego, urzędnik 

wyborczy lub pracownik gminy.  

 

17. W przypadku niedokonania zgłoszenia kandydatów do składu komisji, w sytuacji, o której mowa 

w pkt 16 lit a, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków. 

Jeżeli pomimo zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczba kandydatów zgłoszonych 

w trybie, o którym mowa w pkt 16 lit a, jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej 

komisji wyborczej uzupełnienia jej składu dokonuje komisarz wyborczy. Przepis pkt 15 stosuje 

się odpowiednio. 

 

18. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, 

właściwi dla gmin, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. 

Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy właściwego urzędu gminy. Za dzień dokonania 

zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy.  

 

19. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 18, mogą być złożone przez pełnomocników wyborczych 

komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby (na podstawie pisemnego 

upoważnienia).  

 

20. Zasady zgłaszania kandydatów, wzór zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych oraz tryb 

powoływania komisji określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, 

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.  

 

 

     Komisarz Wyborczy 

    w Olsztynie II 

 

   /-/ Tomasz Konopko  

 
 


