
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej – OKW 
 

Informacja sporządzona na podstawie Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 27 lutego 2019 r.    <DO POBRANIA TU> 

  
 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego (odbędą się 26 maja 2019r.) w każdym obwodzie głosowania 
będzie tylko jedna obwodowa komisja wyborcza, a nie jak w wyborach samorządowych dwie.   
 
Kto może zgłosić kandydatów do OKW? 
Kandydatów do OKW zgłaszają pełnomocnicy wyborczy zarejestrowanych komitetów wyborczych.  
Zgłoszenia dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do uchwały PKW  <DRUK DO POBRANIA TU> 
Czytelnie i dokładnie wypełnione formularze należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Łomży  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019r. w godzinach pracy Urzędu – od 7.30 do 15.30. 
Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji. 
Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać się na członka komisji - Komisarz Wyborczy może powołać ich w 
skład komisji w przypadku konieczności uzupełniania składu OKW, gdy zgłoszona liczba kandydatów przez 
komitety wyborcze jest niewystarczająca. 
 
Kto może być kandydatem na członka OKW? 
Kandydatem do składu komisji może być osoba która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu 
zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest 
pozbawiona praw wyborczych; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. 
W wyborach do PE kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący 
obywatelem polskim, który: najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa 
wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. 
Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Województwa, w 
którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze 
tego województwa.  
W komisji nie mogą zasiadać: osoby startujące w wyborach; komisarze wyborczy; pełnomocnicy wyborczy 
i finansowi komitetów wyborczych; urzędnicy wyborczy; mężowie zaufania; obserwatorzy społeczni; 
bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu dla którego właściwa jest dana komisja 
(małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a także małżonkowie 
zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 
Kto powołuje OKW w Łomży? 
Komisje obwodowe powołuje Komisarz Wyborczy do dnia 5 maja 2019 roku.  
 
 

https://pkw.gov.pl/pliki/1551281325_Uchwala_nr_112019_PKW_w_sprawie_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach_do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_Prezydenta_RP_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf
https://pkw.gov.pl/pliki/1551281326_Zalacznik_do_uchwaly_nr_112019_PKW_ws_powolywania_obwodowych_komisji_wyborczych_w_obwodach_glosowania_utworzonych_w_kraju_w_wyborach__do_Sejmu_RP_i_do_Senatu_RP_Prezydenta_RP_oraz_do_Parlamentu_Europejskiego.pdf

