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Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się
bezpośrednio
do pełnomocników komitetów
wyborczych
uczestniczących w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Rejestracja komitetów wyborczych trwa do 16 marca 2020 r.

Kandydatem do składu komisji może być osoba
posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym
orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym
orzeczeniem sądu.
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

1/3

Informacja
Wpisany przez Adam Olko
piątek, 06 marca 2020 08:42 - Ostatnia aktualizacja piątek, 06 marca 2020 08:47

wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby)
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r.

Należy zauważyć, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana
osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ w przypadku zgłoszenia do danej komisji
większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie
losowania ich składu.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi
wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród
wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują
urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja,
za pośrednictwem urzędu gminy.

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje
Komisarz Wyborczy
w Tarnobrzegu,
do dnia 20 kwietnia 2020 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
- Przewodniczący komisji – 500 zł,
- Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
- Członek komisji – 350 zł.

W przypadku przeprowadzenia II tury głosowania, w dniu 24 maja 2020 r., diety
przysługują w tej samej wysokości co w I turze.

Wszystkie aktualności, informacje, uchwały, stanowiska
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Państwowej Komisji Wyborczej, adresy stron
internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. można znaleźć pod
adresem: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl
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