
Zał�cznik 
do uchwały Pa�stwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 13 wrze�nia 2006 r. 
(poz. .........) 

 
WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZ�CE 

PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE� O UTWORZENIU KOMITETU 

WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW  

I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ZARZ�DZONYCH 

NA DZIE� 12 LISTOPADA 2006 R. 

 

 
I. Zło�enie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. 

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

dokonywane przez: 

1) organ stowarzyszenia (organizacji społecznej) uprawniony do reprezentowania 

stowarzyszenia (organizacji społecznej) na zewn�trz; 

2) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców 

je�eli komitet wyborczy zamierza zgłasza� kandydatów na radnych na obszarze 

nie wi�cej ni� jednego województwa. 

2. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia od stowarzysze� (organizacji 

społecznych) oraz komitetów wyborczych wyborców, które maj� siedzib� 

na obszarze jego wła�ciwo�ci. 

3. Zawiadomienia mog� by� składane do dnia 25 wrze�nia 2006 r. w godzinach 

urz�dowania; o dochowaniu terminu decyduje data zło�enia zawiadomienia 

komisarzowi wyborczemu (art. 64e ust. 5 i art. 64f ust. 4, w zwi�zku z art. 205 

ust. 1 i 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; 

dalej powoływane przepisy dotycz� tej ustawy). Zaleca si� ustanowienie dy�uru 

dla przyjmowania zawiadomie� w siedzibie komisarza wyborczego w dniu 23 

wrze�nia 2006 r. 

4. Informacj� o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomie� podaje si� 

do publicznej wiadomo�ci przez wywieszenie w siedzibie komisarza wyborczego, 

a tak�e, w miar� mo�liwo�ci, w formie komunikatu w lokalnej prasie, rozgło�niach 

radiowych i telewizyjnych. 
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5. Potwierdzenia zło�enia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego 

sporz�dzane s� według wzorów, okre�lonych przez Pa�stwow� Komisj� Wyborcz� 

uchwał� z dnia 13 wrze�nia 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych 

przez komisarzy wyborczych potwierdze� zło�enia zawiadomienia o utworzeniu 

komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 

6. Przy przyjmowaniu dokumentów dotycz�cych zawiadomie� o utworzeniu komitetu 

wyborczego komisarz wyborczy korzysta z dostarczonego przez Krajowe Biuro 

Wyborcze systemu informatycznego, za pomoc� którego gromadzone s� dane 

i tworzone s� dokumenty wydawane przez komisarza wyborczego. 

7. Komisarz wyborczy mo�e upowa�ni� inne osoby do przyjmowania dokumentów 

dotycz�cych zawiadomie�.  

8. Przyjmuj�cy dokumenty sprawdza w obecno�ci osoby upowa�nionej do zło�enia 

zawiadomienia, czy zostało ono zło�one przez uprawniony organ (w przypadku 

stowarzyszenia/organizacji społecznej) lub pełnomocnika wyborczego 

(w przypadku komitetu wyborczego wyborców) i czy spełnia warunki okre�lone 

odpowiednio w art. 64e lub 64f, a nast�pnie wydaje potwierdzenie zło�enia 

zawiadomienia. Potwierdzenia nie wydaje si� osobie nieposiadaj�cej upowa�nienia 

do zło�enia zawiadomienia. 

9. Niezwłocznie po zło�eniu zawiadomienia, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni, 

komisarz wyborczy bada je i ustala, czy zawiadomienie spełnia ustawowe 

wymagania. 

Zawiadomienie dokonywane przez stowarzyszenie (organizacj� społeczn�) 

powinno zawiera� nast�puj�ce elementy: 

1) nazw� komitetu wyborczego i obowi�zkowo skrót nazwy komitetu 

wyborczego, 

2) adres siedziby komitetu wyborczego, 

3) numer ewidencyjny, pod którym stowarzyszenie (organizacja społeczna) 

jest wpisane do rejestru organizacji, 
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4) imi� (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL 

pełnomocnika wyborczego, 

5) imi� (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL 

pełnomocnika finansowego, 

Do zawiadomienia powinny by� doł�czone: 

1) o�wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyj�ciu pełnomocnictwa, 

2) o�wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyj�ciu pełnomocnictwa, 

3) uwierzytelniony odpis z wła�ciwego rejestru organizacji (uwierzytelnienia 

kserokopii odpisu z rejestru mo�e dokona� członek organu upowa�nionego 

do reprezentowania organizacji na zewn�trz lub pełnomocnik wyborczy 

komitetu wyborczego; odpis musi by� aktualny i wydany nie wcze�niej 

ni� 1 stycznia 2006 r.), 

4) wyci�g ze statutu organizacji wskazuj�cy organ upowa�niony 

do jego reprezentowania na zewn�trz (w przypadku stowarzysze� zwykłych 

— wyci�g z regulaminu). 

Zawiadomienie podpisuje osoba lub osoby działaj�ce w imieniu organu 

stowarzyszenia (organizacji społecznej) uprawnionego do jego reprezentowania 

na zewn�trz. 

Zawiadomienie dokonywane przez komitet wyborczy wyborców powinno 

zawiera� nast�puj�ce elementy: 

1) nazw� komitetu wyborczego i obowi�zkowo skrót nazwy komitetu 

wyborczego, 

2) adres siedziby komitetu wyborczego, 

3) imi� (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL 

pełnomocnika wyborczego, 

4) imi� (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL 

pełnomocnika finansowego (nie dotyczy komitetu, o którym mowa w art. 64f 

ust. 8). 
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Do zawiadomienia powinny by� doł�czone: 

1) o�wiadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zło�one 

przez co najmniej 5 obywateli maj�cych prawo wybierania,  

2) o�wiadczenia osób wchodz�cych w skład komitetu wyborczego wyborców 

o zapoznaniu si� z tre�ci� art. 64k, 

3) o�wiadczenie pełnomocnika wyborczego o przyj�ciu pełnomocnictwa. 

4) o�wiadczenie pełnomocnika finansowego o przyj�ciu pełnomocnictwa 

(nie dotyczy komitetu, o którym mowa w art. 64f ust. 8). 

5) wykaz co najmniej 20 obywateli popieraj�cych utworzenie komitetu 

(nie dotyczy komitetu, o którym mowa w art. 64f ust. 8). 

Utworzenie komitetu wyborczego wyborców nawet przez wi�cej ni� 5 

obywateli maj�cych prawo wybierania nie zwalnia danego komitetu 

wyborczego od obowi�zku zebrania co najmniej 20 podpisów innych obywateli 

popieraj�cych utworzenie komitetu. 

Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego wyborców 

musz� wchodzi� w skład tego komitetu wyborczego (art. 64f ust. 3). 

Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego 

wyborców. 

Nale�y zwróci� uwag�, �e zgodnie z art. 203b ilekro� przepisy wymagaj� podania 

numeru PESEL, wymóg ten, w odniesieniu do obywateli Unii Europejskiej 

nieb�d�cych obywatelami polskimi, mo�e zosta� spełniony równie� przez podanie 

numeru paszportu lub innego dokumentu stwierdzaj�cego to�samo��. 

II. Sprawdzenie poprawno�ci nazwy i skrótu nazwy komitetu wyborczego 

1. Komisarz wyborczy sprawdza, czy nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego 

spełniaj� wymogi okre�lone w Ordynacji wyborczej. 

W systemie informatycznym dostarczonym przez Krajowe Biuro Wyborcze 

dost�pna jest aktualizowana na bie��co baza partii politycznych, prowadzona 

na podstawie zawiadomie� otrzymywanych przez Pa�stwow� Komisj� Wyborcz� 
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z s�du rejestrowego. Na jej podstawie komisarz wyborczy sprawdza, czy skrót 

nazwy komitetu wyborczego wyborców ró�ni si� od nazw i skrótów nazw partii 

politycznych.  

Sprawdzenia, czy skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców ró�ni si� od nazw 

i skrótów nazw organizacji komisarz wyborczy dokonuje, w miar� potrzeby, 

korzystaj�c z Krajowego Rejestru S�dowego. 

Ponadto komisarz wyborczy sprawdza, czy nazwa komitetu wyborczego i skrót 

nazwy ró�ni� si� dostatecznie si� od nazw wszystkich komitetów, które wcze�niej 

zło�yły zawiadomienia Pa�stwowej Komisji Wyborczej oraz wszystkich 

komitetów, które zło�yły zawiadomienia dotycz�ce udziału w wyborach do rad 

jednostek poło�onych na obszarze danego województwa, a w przypadku 

komitetów wyborczych utworzonych jedynie w celu zgłaszania kandydatów 

na radnych w gminie do 20 000 mieszka�ców — na obszarze wła�ciwo�ci 

komisarza wyborczego. 

2. Podanie w zawiadomieniu nazwy i skrótu nazwy komitetu wyborczego 

niezgodnych z wymogami Ordynacji wyborczej stanowi wad� zawiadomienia. 

Nie stanowi wady zawiadomienia  komitetu wyborczego stowarzyszenia 

(organizacji społecznej), wpisanego odpowiednio do  rejestru prowadzonego przez 

wła�ciwy organ, okre�lenie w nim nazwy lub skrótu nazwy takich samych lub 

niedostatecznie ró�ni�cych si� od nazw lub skrótów nazw innych komitetów 

wyborczych stowarzysze� (organizacji społecznych). 

Je�eli komisarz wyborczy wydał wcze�niej postanowienie o przyj�ciu 

zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, w którym podano t� 

sam� lub niedostatecznie ró�ni�c� si� nazw� lub skrót nazwy od nazwy lub skrótu 

nazwy partii politycznej lub stowarzyszenia zarejestrowanego przez s�d, po 

porozumieniu z pełnomocnikiem wyborczym tego komitetu, zmienia 

postanowienie, okre�laj�c w nim now� nazw� i/lub skrót nazwy komitetu. 

W razie braku porozumienia komisarz wyborczy uchyla postanowienie w sprawie 

przyj�cia zawiadomienia i wzywa pełnomocnika wyborczego komitetu 

wyborczego do usuni�cia wady w terminie 3 dni (art. 64ia). 
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III. Postanowienia w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego 

1. Po ustaleniu, �e zawiadomienie spełnia wymogi Ordynacji wyborczej, komisarz 

wyborczy wydaje postanowienie o przyj�ciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. 

W postanowieniu podaje si� imi� (imiona) pełnomocnika wyborczego 

i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego, nazw� i skrót nazwy komitetu 

wyborczego oraz jego adres. Ponadto postanowienie powinno zawiera� nast�puj�c� 

informacj�: 

„Niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 83d ust. 1 ustawy – Ordynacja wyborcza 

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stanowi podstaw� otwarcia 

rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej 

(REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) na zasadach 

okre�lonych w ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.” 

Postanowienie komisarz wyborczy wydaje w terminie 3 dni od dor�czenia 

zawiadomienia i dor�cza niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu 

wyborczego. 

2. W razie stwierdzenia wad zawiadomienia, komisarz wyborczy wydaje 

postanowienie o wezwaniu do usuni�cia wad. 

Komisarz wyborczy, stwierdziwszy wady zawiadomienia, wzywa — w terminie 

3 dni od dor�czenia zawiadomienia — pełnomocnika wyborczego do ich usuni�cia 

w terminie 3 dni, a je�li wady nie zostan� usuni�te w terminie — wydaje 

postanowienie w sprawie odmowy przyj�cia zawiadomienia o utworzeniu komitetu 

wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. 

Je�eli wada zawiadomienia polega na zło�eniu wykazu podpisów obywateli 

maj�cych prawo wybierania popieraj�cych utworzenie komitetu wyborczego 

zawieraj�cego mniej ni� 20 prawidłowo zło�onych podpisów, komisarz wyborczy 

ustala sposób uzupełnienia wykazu podpisów odpowiednio do charakteru 
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stwierdzonej wady, z tym �e wykaz podpisów zło�ony wraz z zawiadomieniem 

nie mo�e by� przekazany pełnomocnikowi wyborczemu w celu uzupełnienia. 

Uzupełnienie wykazu podpisów o nowe podpisy mo�e by� dokonane tylko do 

czasu upływu terminu przewidzianego do składania zawiadomie� o utworzeniu 

komitetu, tj. do dnia 25 wrze�nia 2006 r. w godzinach urz�dowania komisarza 

wyborczego. Je�li ustalenia wad wykazu podpisów komisarz wyborczy dokonał po 

upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomie� lub gdy do upływu 

tego terminu pełnomocnik wyborczy nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, 

komisarz wyborczy wydaje postanowienie w sprawie odmowy przyj�cia 

zawiadomienie. 

W postanowieniu w sprawie odmowy przyj�cia zawiadomienie podaje si� 

uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o przysługuj�cym pełnomocnikowi 

wyborczemu komitetu wyborczego prawie odwołania do wła�ciwego s�du 

okr�gowego; postanowienie dor�cza si� niezwłocznie pełnomocnikowi 

wyborczemu (art. 64i ust. 2 i 3). 


