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Uprzejmie informuję, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.kbw.gov.pl 

(Aktualności zakładka informacje) zamieszczone zostały materiały i dokumenty wyborcze 

dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast w 2018 r. 

Jako pierwsze materiały Państwowa Komisja Wyborcza wydała informacje o tworzeniu 

komitetów wyborczych przez: 

1) partie polityczne 

2) koalicje partii 

3) stowarzyszenia lub organizacje społeczne 

4) wyborców. 

Pragnę zwrócić uwagę Państwa, że w przypadku tworzenia komitetu wyborczego wyborców 

ogromne znaczenie ma obszar, na którym komitet wyborczy wyborców ma zamiar zgłaszać 

kandydatów (zasięg terytorialny). 

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego komitet wyborczy wyborców podejmuje 

różne działania organizacyjne w zależności od deklarowanego zasięgu terytorialnego, 

na którym ma zamiar zgłaszać kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza przygotowała 

również w zależności od deklarowanego zakresu działania komitetu wyborczego formularze 

dokumentów zgłoszeniowych. 

http://www.kbw.gov.pl
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Komitet wyborczy wyborców może mieć zamiar zgłoszenia kandydatów: 

1) w jednej gminie liczącej do 20 tysięcy mieszkańców, 

2) tylko w jednym województwie (rady miast na prawach powiatu, rady powiatów, 

kilka rad gmin w jednym województwie, jeden sejmik), 

3) w więcej niż jednym województwie. 

Mając na uwadze, że większość komitetów wyborczych wyborców w naszym przypadku 

będzie powstawała dla zgłoszenia kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 tys. 

mieszkańców bądź tylko w jednym województwie, albo komitet wyborczy będą tworzyć 

organizacje społeczne lub stowarzyszenia, przekazuję Informacje PKW dot. tworzenia tych 

komitetów wyborczych z prośbą o przekazywanie wszystkim zainteresowanym. 

Zwracam uwagę, że po upływie terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów 

wyborczych komitety, które zadeklarowały zamiar zgłaszania kandydatów na radnych 

w jednej wymienionej gminie liczącej do 20 tys. mieszkańców, nie będą mogły dokonywać 

zgłoszeń w szerszym terytorialnie zakresie od zadeklarowanego w zawiadomieniu. 

Informacje i formularze przekazuję w formie edytowalnej i w pdf. 

Jednocześnie przekazuję uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, 

wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania 

losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 

m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Mając na uwadze organizację przyjmowania zgłoszeń kandydatów do tkw. Delegatura 

przygotowała formularz zgłoszeniowy tylko dla jednego kandydata do komisji. 

W związku z tym proszę zwrócić uwagę na § 7 ust. 2 ww. uchwały. Zgodnie z tym przepisem 

pełnomocnik może zgłosić więcej niż jednego kandydata do jednej komisji ze wskazaniem 

ich kolejności. W przypadku kilku kandydatów do tej samej komisji należy kandydatury 

ponumerować. 

W takiej sytuacji w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie zgłoszenie pierwszego 

kandydata do danej komisji wskazanego w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat 

nie spełnia kryteriów ustawowych rozpatrywane będą kolejno kandydatury według liczby 

porządkowej. 

Bardzo proszę o przekazywanie informacji o zgłaszaniu kandydatów do tkw 

i formularzy zgłoszeniowych wszystkim zainteresowanym. Zgłoszenia kandydatur do 

komisji można dokonywać łącznie z przekazywaniem zawiadomień o utworzeniu komitetu. 
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Wzór formularza zgłoszenia do tkw dla jednego kandydata przekazuję łącznie 

z niniejszym pismem. 

Przekazując powyższe informacje i materiały jeszcze raz bardzo proszę o ich 

udostępnianie wszystkim zainteresowanym. 

Zał. DyrektoH3eł^gatury 

JacejyKraszewski 


