
Jak zostac cztonkiem komisji wyborczej

W /\u z pytaniami czytelnikow przypominamy kto i w jaki sposob moze zostac
cztonkiem obwodowej komisji wyborczej. Podajemy tez wysokosc diet.

Obwodow^ komisje wyborcza^ w wyborach prezydenta RP powoiuje sposrod wyborcow wojt
(burmistrz. prezydent miasta). Kandydatami na czlonkow obwodowych komisji
wyborczych zglaszanymi przez pelnomocnikow wyborczych (lub upowaznione przez
nich osoby) mogq bye tylko osoby uj^te w statym rejestrze wyborcow danej gminy.
- Pehiomocnik wyborczy (lub upowazniona przez niego osoba) uprawnionego komitetu
wyborczego moze zglosic tylko po jednym kandydacie do kazdej obwodowej komisji
wyborczej - podkresli! przewodnicza^cy Paristwowej Komisji Wyborczej Wojciech
Hermeliriski.

Jak wyjasniai, w przypadku gdy liczba kandydatow przekroczy dopuszczalny sklad
komisji, sklad ustala si$ w drodze publicznego losowania przeprowadzoncgo przez wojta
(burmistrza, prezydenta miasta). Jezeli natomiast liczba zgloszonych kandydatow jest
mniejsza od dopuszczalnego minimalnego skladu liczbowego komisji, uzupemienia skladu
dokonuje wojt sposrod osob ujetych w stalym rejestrze wyborcow tej gminy.

Oznacza to. zdaniem przewodniczacego PKW. ze w celu zgloszenia checi udzialu w
pracach obwodowej komisji wyborczej, nalezy zwrocic si^ bezposrednio do peinomocnikow
wyborczych tych komitetow. ktore maia zarejestrowanego kandvdata na prezydenta RP.

Wykaz pelnomocnikow wyborczych oraz ich adresy, a takze adresy stron internetowych
komitetow wyborczych dost^pne b^dq na stronie internetowej Panstwowej Komisji
Wyborczej.

W sklad obwodowej komisji wyborczej powoluje sie_ od 6 do 8 osob sposrod kandydatow
zgloszonych przez pelnomocnikow komitetow wyborczych, ktore zarejestrowaly kandydata
na prezydenta RP (w obwodach glosowania utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej i
zakladach karnych - od 4 do 6).

Dodatkowo jedna^osobe wskazuje wojt (burmistrz, prezydenta miasta) sposrod pracownikow
samorza.dowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Paristwowa Komisja Wyborcza podata, ze zryczahowana dieta za czas zwiazany z
przeprowadzeniem gtosowania oraz ustalenicm iego wvnikow w wyborach prezydenckieh to:
dla przewodniczacych obwodowych komisji wyborczych - 200 zl, dla ich zastejpcow - 180 zl,
dla czlonkow obwodowych komisji wyborczych - 160 zl. Podana przez PKW wysokosc diet
obowiazuje takze w przypadku przeprowadzania ponownego glosowania.

Szczegolowy sposob zglaszania kandydatow do obwodowych komisji wyborczych,
zasady powolywania obwodowych komisji wyborczych oraz tryb przeprowadzania losowania
czlonkow obwodowych komisji wyborczych okresla uchwala Panstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powolywania obwodowych komisji
wyborczych.


