
Zasady powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych 

Informacja o zasadach powoływania członków obwodowych komisji wyborczych w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

Zasady powoływania członków obwodowych komisji w wyborach Posłów do Parlamentu 

Europejskiego regulują: 

 Art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U Nr 21, poz.112 

z późniejszymi zmianami) 

 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 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, (Dz. U. Nr 30 poz. 345). 

Obwodowe komisje wyborcze na terenie gminy Kobierzyce powołuje spośród wyborców 

Wójt Gminy - do dnia 5 maja 2014 r. 

W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów 

zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby i jedną 

osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

 

Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić po 

jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu 

wyborczego, w którym zarejestrowana została zgłoszona przez niego lista kandydatów na 

posłów do Parlamentu Europejskiego. 

Kandydatami zgłoszonymi przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione 

przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy 

Kobierzyce. 

Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba mogą 

zgłosić do każdej komisji tylko po jednym kandydacie. 

Nie mogą być członkami komisji; 

 kandydaci na posłów do Parlamentu Europejskiego, 

 pełnomocnicy wyborczy, 

 pełnomocnicy finansowi, 

 mężowie zaufania, 

 pełnomocnicy wyborców (osoby które przyjęły pełnomocnictwo do głosowania). 

Termin przekazania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych upływa z 

dniem 2 maja 2014 r. o godz.15.30.  



Komitety wyborcze wnioski /zgłoszenia/ oraz stosowne dokumenty uprawniające do działania 

składają w Urzędzie Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1 - pokój 43 / II piętro/, tel. 71 36 

98 209 

Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od 

ustawowej liczby osób, które mogą być powołane - składy  obwodowych komisji wyborczych 

ustala się w drodze publicznego losowania. 

Losowanie odbędzie w dniu 5 maja 2014 roku o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Kobierzyce, al. Pałacowa 1 – pokój nr 2 

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych dostępna będzie na stronie 

internetowej www.ugk.pl, w holu Urzędu Gminy na tablicy informacyjnej. 

Wygaśnięcie członkostwa w obwodowej komisji wyborczej następuje wskutek: 

1. pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

2. objęcia funkcji pełnomocnika lub męża zaufania oraz pełnomocnika do głosowania, 

3. śmierci członka komisji, 

4. utraty prawa wybierania lub braku tego prawa w dniu powołania w skład obwodowej 

komisji wyborczej, 

5. nieujęcia w stałym rejestrze wyborców, 

6. odwołania w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania 

obowiązków przez członka komisji. 

Uzupełnienie składu komisji następuje w trybie i na zasadach określonych w przepisach o jej 

powołaniu. 

 w razie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej wskazanego do jej składu 

przez Wójta, uzupełnienie składu następuje o osobę wskazaną przez Wójta. 

 w razie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej wskazanego do jej składu 

przez pełnomocnika, Wójt zawiadamia o tym pełnomocnika i wyznacza mu termin 3 

dni na zgłoszenie nowego kandydata. 

Wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji do 7 osób. 

Jeżeli odwołanie członka obwodowej komisji wyborczej nastąpiło na 6 dni przed dniem 

głosowania lub później, Wójt nie zawiadamia pełnomocnika wyborczego o możliwości 

zgłoszenia nowego kandydata i uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym  

rejestrze wyborców gminy Kobierzyce, chyba, że wraz z zawiadomieniem o przyczynie 

powodującej wygaśnięcie, wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika 

wyborczego. 

Nie wyznacza się pełnomocnikowi terminu dla zgłaszania nowego kandydata, jeżeli 

odwołanie członka komisji nastąpi na 3 dni przed dniem głosowania lub później. 

Informacje na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego dostępne są: 

 na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Gminy Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 

 na stronie internetowej UrzęduŁ  www.ugk.pl 

http://www.poznan.pl/eurowybory2014


 w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce  - pokój nr 43, tel. 71 36 98 209 

W celu usprawnienia organizacji prac przy powoływaniu składów obwodowych komisji 

wyborczych oraz maksymalnego wyeliminowania wszelkich pomyłek uprzejmie uprasza się, 

pełnomocników  komitetów wyborczych o: 

 staranne wypełnianie wniosków (drukowanym i czytelnym pismem) - na podstawie 

dokumentu tożsamości (kandydatami na członka obwodowej komisji muszą być osoby 

ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta Poznania), 

 poprawne wpisywanie numerów telefonów lub adresów e- mail w celu nawiązania 

kontaktu telefonicznego z członkiem komisji. 

 

 

 

Pełnomocnik ds. wyborow 

Joanna Klodzinska 


