
 
INFORMACJA 

DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  
 

Osoby chcące pracować w obwodowej komisji wyborczej mogą zgłosić się w tej sprawie 
do pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określa 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 (M.P. z 2019 r. poz. 267), zmieniona uchwałami 
Państwowej Komisji Wyborczej: Nr 79/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 771)  
i Nr 20/2020 z dnia 17 lutego 2020 r.  

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.”. 
 
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) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Swoje kandydatury na członków obwodowych komisji wyborczych mogą zgłosić również 

wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego. 
 
Zgłoszenia kandydatów można dokonywać na druku stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 

do niniejszego komunikatu. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla miasta Łodzi: - 
w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, budynek F, II piętro, pok. 270, (tel.: 
42 272-66-40 i 42 272-66-41) - od 19 lutego 2020 r., w godzinach 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 10 kwietnia 2020 r.  

  

 
 (Komitet wyborczy)        (Wyborca) 

 
 
 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta Łodzi ds. Wyborów 

/ - / Katarzyna Korowczyk 
 

Łódź, dnia 18 lutego 2020 r. 

Załącznik 
Nr 1 

Załącznik 
Nr 2 

https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_20/WOA_wyb20_info_kandydaci_z1.doc
https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/BIP_TW_20/WOA_wyb20_info_kandydaci_z2.doc

