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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 8 sierpnia 2001 r.

w sprawie powo∏ywania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób zg∏aszania kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych oraz wzór zg∏oszenia,

2) szczegó∏owe zasady powo∏ywania obwodowych
komisji wyborczych,

3) tryb przeprowadzania losowania cz∏onków obwo-
dowych komisji wyborczych.

§ 2. Pe∏nomocnik wyborczy komitetu wyborczego,
który uzyska∏ rejestracj´ listy kandydatów na pos∏ów
lub kandydatów na senatorów w danym okr´gu wy-
borczym, zwany dalej „pe∏nomocnikiem”, lub upowa˝-
niona przez niego osoba mo˝e zg∏osiç do zarzàdu gmi-
ny po jednym kandydacie na cz∏onka ka˝dej z obwodo-
wych komisji wyborczych w gminie po∏o˝onej na ob-
szarze tego okr´gu.

§ 3. 1. Zg∏oszenie kandydatów na cz∏onków obwo-
dowych komisji wyborczych jest dokonywane na dru-
ku, którego wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

2. W zg∏oszeniu podaje si´:

1) nazw´ komitetu wyborczego, który dokonuje zg∏o-
szenia,

2) imi´ (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania
oraz numer PESEL kandydata na cz∏onka obwodo-
wej komisji wyborczej,

3) numer obwodu, jego siedzib´ oraz nazw´ gminy,

4) oÊwiadczenie kandydata, ˝e wyra˝a zgod´ na po-
wo∏anie w sk∏ad wskazanej komisji.

3. Zg∏oszenie podpisuje pe∏nomocnik, zaÊ kandy-
dat na cz∏onka komisji podpisuje zgod´ na powo∏anie
go w sk∏ad wskazanej obwodowej komisji wyborczej.
Kandydat na cz∏onka komisji mo˝e wyraziç zgod´ na
kandydowanie, podpisujàc odr´bny dokument, w któ-
rym poza oÊwiadczeniem o zgodzie na kandydowanie
zostanà zawarte informacje okreÊlone w ust. 2.

4. Osoba dokonujàca zg∏oszenia z upowa˝nienia
pe∏nomocnika do∏àcza do zg∏oszenia to upowa˝nienie
lub jego kopi´. Kopi´ uwierzytelnia pracownik urz´du
gminy, po okazaniu mu orygina∏u upowa˝nienia.

§ 4. 1. Zg∏oszenie mo˝e dotyczyç wi´cej ni˝ jednej
obwodowej komisji wyborczej w danej gminie. Ka˝dy
z kandydatów mo˝e byç zg∏oszony tylko do jednej,
wskazanej w zg∏oszeniu, obwodowej komisji wybor-
czej.

2. W razie zg∏oszenia tego samego kandydata do
kilku obwodowych komisji wyborczych rozpatrywane
jest tylko zg∏oszenie kandydata do komisji obwodowej



o najni˝szym numerze spoÊród obwodów, do których
kandydat zosta∏ zg∏oszony.

3. Przed up∏ywem terminu zg∏aszania kandydatów
pe∏nomocnik mo˝e pisemnie wycofaç zg∏oszonego
kandydata na cz∏onka obwodowej komisji wyborczej.
W miejsce wycofanego kandydata mo˝na zg∏osiç inne-
go.

§ 5. 1. Zarzàd gminy rozpatruje tylko te zg∏oszenia
kandydatów na cz∏onków obwodowych komisji wybor-
czych, które spe∏niajà warunki okreÊlone w § 3 i 4
i wp∏yn´∏y do zarzàdu gminy nie póêniej ni˝ w 30 dniu
przed dniem wyborów.

2. Przywrócenie terminu do zg∏aszania kandydatów
na cz∏onków obwodowych komisji wyborczych jest
niedopuszczalne.

§ 6. 1. Zarzàd gminy w miar´ nap∏ywu zg∏oszeƒ
tworzy wykaz zg∏oszonych kandydatów na cz∏onków
obwodowych komisji wyborczych w ten sposób, ˝e
w wykazie utworzonych obwodów, zawierajàcym nu-
mery obwodów i adresy siedzib obwodowych komisji
wyborczych, wpisuje przy ka˝dym z obwodów nazwi-
ska i imiona zg∏oszonych prawid∏owo kandydatów na
cz∏onków obwodowych komisji wyborczych oraz pozo-
sta∏e dane wymienione w § 3 ust. 2.

2. Do wykazu wpisuje si´ równie˝ osoby wskazane
do sk∏adów obwodowych komisji wyborczych — zgod-
nie z art. 48 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r.
— Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  zwanej da-
lej „ustawà” — przez wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta).

§ 7. 1. Niezw∏ocznie po up∏ywie terminu zg∏aszania
kandydatów na cz∏onków obwodowych komisji wybor-
czych zarzàd gminy ustala, do których komisji pe∏no-
mocnicy zg∏osili mniej ni˝ 6 kandydatów na cz∏onków.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uzupe∏-
nienie sk∏adów obwodowych komisji wyborczych na-
st´puje w sposób okreÊlony w art. 48 ust. 6 ustawy.
W tej sytuacji, po uwzgl´dnieniu osoby wskazanej
przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), obwo-
dowe komisje wyborcze powo∏uje si´ ∏àcznie w sk∏a-
dzie 7 osób.

§ 8. 1. W przypadku losowania, o którym mowa
w art. 48 ust. 5 ustawy, informacj´ o miejscu, dacie
i godzinie jego przeprowadzenia zarzàd gminy podaje
do publicznej wiadomoÊci co najmniej na 2 dni przed
losowaniem, wywieszajàc w swojej siedzibie, w miej-
scu ogólnodost´pnym, stosowne zawiadomienie.

2. Losowania cz∏onków spoÊród kandydatów zg∏o-
szonych do danej obwodowej komisji wyborczej doko-
nuje si´ odr´bnie do ka˝dej komisji. W losowaniu
uczestniczy po jednym kandydacie zg∏oszonym przez
ka˝dego pe∏nomocnika do danej komisji.

3. Losowanie przeprowadza si´ w ten sposób, ˝e
nazwiska kandydatów uczestniczàcych w losowaniu
oznacza si´ numerami, informujàc o tym obecnych
przy losowaniu. Do jednakowych kopert wk∏ada si´
kartki z wpisanymi numerami odpowiadajàcymi nu-
merom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po

wymieszaniu kopert losuje si´ dziesi´ç z nich. Wyloso-
wane numery sà odczytywane i okazywane obecnym
przy losowaniu. Odczytywane sà równie˝ imiona i na-
zwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

4. Z przeprowadzonego losowania sporzàdza si´
protokó∏, w którym wymienia si´ dat´ i godzin´ loso-
wania, osoby przeprowadzajàce losowanie oraz, od-
r´bnie dla ka˝dej obwodowej komisji, jej numer i sie-
dzib´, liczb´ kandydatów, spoÊród których przeprowa-
dzono losowanie, a tak˝e imiona i nazwiska osób wy-
losowanych do sk∏adu komisji.

5. Po przeprowadzeniu losowania zarzàd gminy 
powo∏uje w sk∏ad obwodowej komisji wyborczej 10
wylosowanych kandydatów oraz osob´ wskazanà
przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta).

§ 9. Sk∏ady obwodowych komisji wyborczych za-
rzàd gminy podaje niezw∏ocznie do publicznej wia-
domoÊci przez wywieszenie wykazu w siedzibie zarzà-
du gminy. Sk∏ady poszczególnych obwodowych komi-
sji wyborczych sà wywieszane równie˝ w ich siedzi-
bach.

§ 10. Je˝eli do 21 dnia przed dniem wyborów za-
rzàd gminy nie powo∏a∏ obwodowej komisji wyborczej,
czynnoÊci zwiàzanych z powo∏aniem obwodowej ko-
misji dokonuje w∏aÊciwa okr´gowa komisja wyborcza,
najpóêniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Przepisy
§ 7—9 stosuje si´ odpowiednio.

§ 11. 1. Zarzàd gminy, po stwierdzeniu wygaÊni´cia
cz∏onkostwa w obwodowej komisji wyborczej, zawia-
damia o tym w∏aÊciwych pe∏nomocników.

2. W wypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa powodu-
jàcego zmniejszenie si´ sk∏adu obwodowej komisji wy-
borczej poni˝ej 7 osób, zarzàd gminy dokonuje uzupe∏-
nienia jej sk∏adu do 7 osób, w sposób okreÊlony
w ust. 3 i 4.

3. Je˝eli wygas∏ mandat cz∏onka komisji zg∏oszo-
nego przez komitet wyborczy, pe∏nomocnikowi wyzna-
cza si´ termin 3 dni na zg∏oszenie nowego kandyda-
ta. W razie niezg∏oszenia kandydata w tym terminie za-
rzàd gminy uzupe∏nia sk∏ad komisji spoÊród wybor-
ców.

4. JeÊli wygaÊni´cie cz∏onkostwa nastàpi∏o na 6 dni
przed dniem wyborów lub póêniej, zarzàd gminy uzu-
pe∏nia sk∏ad komisji spoÊród wyborców uj´tych w sta-
∏ym rejestrze wyborców gminy, chyba ˝e wraz z zawia-
domieniem o przyczynie powodujàcej wygaÊni´cie
mandatu wp∏yn´∏o zg∏oszenie nowej kandydatury od
pe∏nomocnika, który zg∏osi∏ kandydatur´ cz∏onka, któ-
rego mandat wygas∏.

§ 12. Zarzàd Gminy Warszawa-Centrum mo˝e po-
wierzyç powo∏anie obwodowych komisji wyborczych
i wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z ich powo∏aniem
zarzàdom dzielnic tej gminy.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
2 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
M. Biernacki
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WZÓR ZG¸OSZENIA KANDYDATÓW NA CZ¸ONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zg∏oszenie kandydata(ów)

na cz∏onka (cz∏onków)* obwodowej komisji wyborczej (obwodowych komisji wyborczych)* w gminie ...............

........................................... w wyborach do Sejmu i do Senatu, zarzàdzonych na dzieƒ ...........................................
(nazwa gminy)

Jako pe∏nomocnik* — osoba upowa˝niona przez pe∏nomocnika Komitetu Wyborczego .........................................

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa komitetu)

zg∏aszam kandydatur´(y):

1) ........................................................ zamieszka∏ego .....................................................................................................
(imi´ i nazwisko kandydata)                                                                (adres — miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

nr PESEL .............................. do sk∏adu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .......... w ............................................
(miejscowoÊç)

OÊwiadczam, ˝e jestem uj´ty w sta∏ym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyra˝am zgod´
na powo∏anie mnie w sk∏ad wskazanej wy˝ej Obwodowej Komisji Wyborczej.

..................................................... .................................................................
(data) (podpis kandydata na cz∏onka Komisji)

2) ........................................................ zamieszka∏ego .....................................................................................................
(imi´ i nazwisko kandydata)                                                                (adres — miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

nr PESEL .............................. do sk∏adu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .......... w ............................................
(miejscowoÊç)

OÊwiadczam, ˝e jestem uj´ty w sta∏ym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyra˝am zgod´
na powo∏anie mnie w sk∏ad wskazanej wy˝ej Obwodowej Komisji Wyborczej.

..................................................... .................................................................
(data) (podpis kandydata na cz∏onka Komisji)

3) ........................................................ zamieszka∏ego .....................................................................................................
(imi´ i nazwisko kandydata)                                                                (adres — miejscowoÊç, ulica, nr domu, nr mieszkania)

nr PESEL .............................. do sk∏adu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr .......... w ............................................
(miejscowoÊç)

OÊwiadczam, ˝e jestem uj´ty w sta∏ym rejestrze wyborców gminy ............................................... i wyra˝am zgod´
na powo∏anie mnie w sk∏ad wskazanej wy˝ej Obwodowej Komisji Wyborczej.

..................................................... .................................................................
(data) (podpis kandydata na cz∏onka Komisji)

4) .......................................................................................................................................................................................

..................................................................
(podpis zg∏aszajàcego)

................................................................... ..................................................................
(data) (czytelnie imi´, nazwisko, funkcja)

—————————
* Niepotrzebne skreÊliç.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. (poz. 921)


