
Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej
w gminie Moskorzew

Aby zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej (OKW) w  gminie Moskorzew  należy
zgłosić  osobiście  swoją  kandydaturę  do  pracy w  OKW  do  dowolnego,  zarejestrowanego
Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykaz  zarejestrowanych  Komitetów  Wyborczych  można  znaleźć  na  stronie  Państwowej
Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl:
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/adresy-stron-internetowych-komitetow-
wyborczych-uczestniczacych-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolit

Należy  sprawdzić,  czy  dany  Komitet  Wyborczy  wyznaczył  Pełnomocników  Wyborczych
do  przyjmowania  i  zgłaszania  kandydatów  do  OKW  w  gminie  Moskorzew.
Dane  kontaktowe  do  Komitetów  Wyborczych  (m.in.:  adres  siedziby,  adresy  stron
internetowych) można także wyszukać wykorzystując popularne wyszukiwarki internetowe. 

Pełnomocnicy  Komitetów  Wyborczych  zgłaszają  kandydatów  do  OKW  Urzędnikowi
Wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Gminy w Moskorzewie do dnia 10 kwietnia 2020     r.

Wyborcy  mogą  również  samodzielnie  zgłaszać  swoje  kandydatury  na  członka  komisji
komisarzowi  wyborczemu,  który  może  powołać  ich  w  skład  komisji  w  przypadku  jej
uzupełniania spośród wyborców, (art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego). Zgłoszenia wyborców
przyjmuje urzędnik wyborczy,  za pośrednictwem urzędu gminy w Moskorzewie. 

Kandydatem do składu OKW może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. która:

 - jest obywatelem polskim,

 - najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,

 - nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 - nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 - nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 -  stale  zamieszkuje  na  obszarze  województwa  świętokrzyskiego  i  jest  wpisana
do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Szczegółowe informacje w sprawie powoływania OKW można znaleźć na stronach:

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/uchwaly/uchwala-nr-112019-panstwowej-komisji-wyborczej-z-
dnia-27-lutego-2019-r-w-sprawie-powolywania-obwodowych-komisji-wyborczych-w-
obwodach-glosowania-utworzonych-w-kraju-w-wyborach-do-sejmu-rz-_-pp17686

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-202020-pkw-z-dnia-17-
lutego-2020-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-powolywania-obwodowych-k
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WAŻNE!

Praca w OKW, to nie tylko praca w dniu wyborów 10 maja 2020 r., to również  obowiązek
uczestniczenia członka OKW w:

 Pierwszym  spotkaniu  członków  komisji  po ich  powołaniu  przez  Komisarza
Wyborczego  w Kielcach  III,  w  celu  ukonstytuowania  Komisji,  czyli  wyboru
przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego OKW (powołani członkowie zostaną
powiadomieni telefonicznie o dniu i godzinie spotkania);

 Szkoleniu dla wszystkich członków OKW - ok. 2-3 godziny (o terminie członkowie
zostaną powiadomieni na pierwszym spotkaniu OKW);

 Odebraniu materiałów wyborczych, w tym kart do głosowania, ( o terminie i godzinie
spotkania zostaną powiadomieni telefonicznie);

 Pracy w dzień wyborów, m.in.: (wydawanie kart do głosowania) oraz po zamknięciu
lokalu  (przeliczenie  głosów,  wydruk  protokołów,  spakowanie  i  przekazanie
materiałów wyborczych do siedziby Urzędu Gminy w Moskorzewie);

 W przypadku II tury wyborów - praca również 23 maja 2020 r. (sobota) i 24 maja
2020 r. (niedziela - dzień wyborów).

Wysokość diet:

1. Przewodniczący OKW - 500 zł

2. Zastępca przewodniczącego OKW - 400 zł

3. Członek OKW - 350 zł

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2019-r/uchwala-nr-62019-panstwowej-
komisji-wyborczej-z-27-lutego-2019-r-w-sprawie-naleznosci-pienieznych-przyslugujacych-
czlonkom-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-

Regulamin obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr 46/2020 PKW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i 
obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2020-r/uchwala-nr-462020-pkw-z-dnia-2-
marca-2020-r-w-sprawie-regulaminow-okregowych-i-obwodowych-komisji-wy

Rezygnacja z członkostwa w OKW musi być złożona na piśmie.
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