
INFORMACJA  
DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

W celu zgłoszenia kandydatury do pracy w obwodowej komisji wyborczej należy zgłosić 
się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 

Wykaz komitetów wyborczych dostępny jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:  
https://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33716_Wykaz_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu
_wyborczego_zlozonych_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_zwiazku_z_wyborami_do_Parlame
ntu_Europejskiego_zarzadzonymi_na_dzien_26_maja_2019_r 

Zasady udziału w pracach 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 

Zgodnie z § 4 ww. uchwały: 
„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.  
W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również 
obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:  
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;  
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest 
obywatelem.”. 
Kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych na terenie Łodzi muszą być 
mieszkańcami województwa łódzkiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej 
z gmin województwa łódzkiego. 

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy (lub osoba przez niego 
upoważniona):  
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. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego 
jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana 
pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;  
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. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;  
3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach.  
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowych komisji wyborczych następuje po uzyskaniu zgody 
osoby, której zgłoszenie dotyczy. 

Swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również 
wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego. 

https://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne/1/33716_Wykaz_zawiadomien_o_utworzeniu_komitetu_wyborczego_zlozonych_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_w_zwiazku_z_wyborami_do_Parlamentu_Europejskiego_zarzadzonymi_na_dzien_26_maja_2019_r
https://pkw.gov.pl/829_2019_r/1/33525_Uchwala_nr_112019_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_27_lutego_2019_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_Rzeczypospolitej_Polskiej_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego


Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 
do niniejszego komunikatu. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla miasta Łodzi, 
za pośrednictwem Urzędu Miasta Łodzi: 

- w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek F, I piętro, 
pok. 166, 170, 174 (tel.: (42) 638 54 35, (42) 638 41 56, (42) 272 63 51), 

- w godzinach pracy Urzędu, tj. 8:00-16:00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) 
oraz 9:00-17:00 (wtorek). 

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez 
pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.  
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Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi 

ds. Wyborów 
 

/ - /Katarzyna Korowczyk 
Łódź, dnia 21 marca 2019 r. 

Załącznik  
nr 1 

Załącznik  
nr 2 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_19/WOA_KomunikatKW_zgl_czl_z1_190326.doc
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_19/WOA_KomunikatKW_zgl_czl_z2_190321.pdf

