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INFORMACJA 

w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 
 

 

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) prawo zgłaszania do składu 

obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy reprezentujący 

zarejestrowane komitety wyborcze.  Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych znajduje 

na stronie Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/  

 

Na podstawie § 8b powołanej ustawy  Komisarz wyborczy uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba 

zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny skład liczbowy obwodowej komisji 

wyborczej lub, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład 

liczbowy obwodowej komisji wyborczej 

 

W związku z licznymi pytaniami ze strony wyborców informujemy, że Krajowe Biuro Wyborcze 

nie udziela patronatu stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych.  

Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze zaleca ostrożność w udostępnianiu danych 

osobowych nieznanym podmiotom i przypomina: wyborca, który chce zaangażować się w 

pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, 

powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy. 

Należy pamiętać, że kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 

18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze 

województwa, w którym stale zamieszkuje. 

 

W załączeniu wzór zgłoszenia. 

 

 
 

https://pkw.gov.pl/


Opracowano na podstawie załącznika 
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 27 lutego 2019 r. 
 

Zgłoszenie kandydata na członka 
obwodowej komisji wyborczej w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na dzień 26 – 05 - 2019 r. 

 
 
 

UZUPEŁNIENIE SKŁADU KOMISJI OBWODOWEJ PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO  
SPOŚRÓD WYBORCÓW 

 
 

Kandydat na członka obwodowej 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) 
 

  
 

 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie  
Data zgłoszenia 

  
_ 

  
_ 

2 0   
Godzina 
zgłoszenia   :   

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


