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WYJASNIENIA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZACE UDZIALU W PRACACH
OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU

Pahstwowa Komisja Wyborcza, w zwi^zku z licznymi pytaniami dotycz^cymi zglaszania
ch^ci udzialu w pracach obwodowych komisji do spraw referendum, wyjasnia, co nast^puje.
Paristwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatow na czlonkow
obwodowych komisji do spraw referendum.
Obwodow^ komisj? do spraw referendum w kraju powoluje, sposrod osob uprawnionych
do udzialu w referendum, wqjt (burmistrz, prezydent miasta), najpozniej w 20 dniu przed
dniem referendum, tj. 17 sierpnia 2015 r. (poniedziaiek) -- termin wydhizony stosownie
do art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego w zwi^zku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogolnym.
W sklad obwodowej komisji do spraw referendum powohije sie^ od 4 do 8 osob sposrod
kandydatow zgloszonych przez podmioty uprawnione do udziatu w kampanii
\j w programach radiowych i telewizyjnych, tj. partie polityczne,
stowarzyszenia i inne organizacje spoJeczne oraz fundacje,

ktore otrzymaj^

od Panstwowej Komisji Wyborczej zaswiadczenie uprawniaj^ce do udziatu w tego
rodzaju kampanii referendalnej, oraz jedna^ osob? wskazanq przez wqjta (burmistrza,
prezydenta miasta) sposrod pracownikow samorz^dowych gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych albo pracownikow jednostek, w ktorych zostal utworzony odr^bny obwod
glosowania.
Kandydatami na czlonkow obwodowych komisji do spraw referendum zglaszanymi
przez uprawnione podmioty mogq bye tylko osoby stale zamieszkate na obszarze danej
gminy,

tj. uj^te w

stalym

rejestrze

wyborcow

danej

gminy

(w przypadku

m. st. Warszawy osoby uj^te w stalym rejestrze wyborcow ktorejkolwiek z dzielnic).
Osoba upowazniona przez podmiot uprawniony do udzialu w kampanii referendalnej
w programach radiowych i telewizyjnych moze zglosic tylko po jednym kandydacie
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do kazdej obwodowej komisji do spraw referendum, najpozniej w 30 dniu przed
referendum, tj. do dnia 7 sierpnia 2015 r.
Zgloszenie kandydatow do skladu obwodowej komisji do spraw referendum nast^puje
po uzyskaniu zgody osoby, ktorej ma dotyczyc.
Sposob zglaszania

kandydatow

do obwodowych

komisji do

spraw referendum

oraz powolywania tych komisji, a takze wzor zgloszenia okresla rozporz^dzenie Ministra
Spraw Wewn^trznych i

Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu

zglaszania kandydatow do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum
ogolnokrajowym oraz powolywania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671 oraz Dz. U. z 2011 r.

Nr 17, poz. 86).
W przypadku zgloszenia do skladu obwodowej komisji wyborczej kandydatow w liczbie
przekraczaj^cej dopuszczalny sklad komisji, sklad komisji ustala si$ w drodze publicznego
losowania przeprowadzonego przez wqjta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jezeli natomiast liczba zgloszonych kandydatow jest mniejsza od dopuszczalnego
minimalnego skladu liczbowego komisji, uzupelnienia jej skladu dokonuje wojt (burmistrz,
prezydent miasta) sposrod osob uj^tych w stalym rejestrze wyborcow tej gminy.
Powyzsze oznacza, ze w celu zgloszenia ch^ci udziatu w pracach obwodowej komisji
do spraw referendum, nalezy zwrocic si^ bezposrednio do podmiotow uprawnionych
do udzialu w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych,
ktorych wykaz oraz ich adresy dost^pne b$dfj na stronie internetowej Panstwowej
Komisji Wyborczej.
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