
INFORMACJA DOTYCZĄCA TWORZENIA 

KOMITETÓW WYBORCZYCH WYBORCÓW

(DOT. KOMITETU, KTÓRY ZAMIERZA ZGŁASZAĆ 
KANDYDATÓW NA RADNYCH 

TYLKO W JEDNEJ GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW)

1. Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą  utworzyć 
komitet  wyborczy  wyborców,  składając  pisemne  oświadczenie  o  utworzeniu 
komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów
ewidencyjnych PESEL (art. 64f ust. 1 Ordynacji). Oświadczenie to podpisują osoby
wchodzące w skład komitetu wyborczego.

2.  Komitet  wyborczy  wyborców  powołuje  ze  swego  grona  pełnomocnika 
wyborczego.  Pełnomocnik  wyborczy  jest  jednocześnie  pełnomocnikiem 
finansowym  komitetu  (art.  64f  ust.  8  i  10  Ordynacji).  Musi  on  zatem  spełniać 
wymogi określone w art. 82 ust. 2 i 3 Ordynacji, zgodnie z którym nie może być 
pełnomocnikiem  finansowym  innego  komitetu  wyborczego  oraz  pełnić 
wymienionych niżej funkcji:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
3) poseł do Parlamentu Europejskiego,
4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania

przygotowawczego  lub  organu  nadrzędnego  nad  finansowym  organem 
postępowania  przygotowawczego,  notariusz,  komornik,  kurator  sądowy, 
syndyk,  nadzorca  sądowy  i  zarządca,  osoba  orzekająca  w  organach 
dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,

5) osoba  będąca  pracownikiem  administracji  rządowej,  innego  organu 
państwowego  lub  samorządu  terytorialnego,  chyba  że  pełni  wyłącznie 
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona 
jest do wydawania decyzji administracyjnych,

6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego 

albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

Pełnomocnik wyborczy musi wchodzić w skład komitetu wyborczego.



6.  Nazwa  komitetu  wyborczego  wyborców  oprócz  wyrazów  „komitet  wyborczy 
wyborców”  powinna zawierać  określenie  odróżniające od  innych komitetów (art. 
64g ust. 4 Ordynacji).
Skrót  nazwy  komitetu  wyborczego  wyborców  może  zawierać  wyrazy  „komitet 
wyborczy wyborców” albo skrót  „KWW” i  określenie zawarte  w nazwie komitetu 
wyborczego lub jego skrót, odróżniające od nazw i skrótów nazw innych komitetów.
Skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców powinien różnić  się  dostatecznie od 
nazw  i  skrótów  nazw  innych  komitetów.  Skrót  nazwy  komitetu  wyborczego 
wyborców  musi  być  różny  od  nazwy  lub  skrótu  nazwy  partii  politycznej  lub 
organizacji, wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru prowadzonych przez 
właściwy  sąd.  Zgoda  partii  lub  organizacji  na  użycie  przez  komitet  wyborczy 
wyborców ich nazwy nie uchyla omówionego wyżej ograniczenia (art. 64gb ust. 2 
Ordynacji).

Skrót  nazwy komitetu  wyborczego  może składać  się  z  co  najwyżej  40  znaków 
drukarskich, wliczając spacje (art. 64ga ust. 4 i 5 Ordynacji).
Należy  pamiętać,  że  na  urzędowych  obwieszczeniach  i  na  karcie  do 
głosowania  umieszczony  będzie  skrót  nazwy  komitetu  wyborczego 
wyborców, a nie nazwa komitetu wyborczego (art. 114 Ordynacji).

Każdy komitet wyborczy musi mieć skrót nazwy. Skrót nazwy komitetu wyborczego 
może być  taki sam jak nazwa tego komitetu pod warunkiem,  że nazwa komitetu 
składa się z nie więcej niż 40 znaków drukarskich, wliczając spacje.

7. O utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zawiadamia się  właściwy organ 
wyborczy  tj.  Komisarza  Wyborczego  w  Opolu  II  (Siedziba:  Delegatura 
Krajowego Biura Wyborczego w OPOLU, Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 
14 pok. 123) 

8.  Zawiadomienie  właściwego  organu  wyborczego  o  utworzeniu  komitetu 
wyborczego  wyborców musi  być  dokonane  w  terminie  do  dnia   4  października   
2010r. w godzinach urz  ę  dowania.  

9.  Zawiadomienie  o  utworzeniu  komitetu  wyborczego  i  o  zamiarze  zgłaszania 
kandydatów na radnych może być  dostarczone Komisarzowi Wyborczemu przez 
pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub przez pocztę.
W wypadku wysłania zawiadomienia przesyłką listową o dotrzymaniu terminu
decyduje  data  wpływu  zawiadomienia  do  właściwego  organu  wyborczego 
(art. 205 ust. 1 i 3 Ordynacji).

10.  Jeżeli  zawiadomienie  o  utworzeniu  komitetu  wyborczego  wyborców  spełnia 
określone w Ordynacji  warunki,  odpowiednio Państwowa Komisja Wyborcza lub 
komisarz wyborczy, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o 
jego  przyjęciu;  postanowienie  to  doręcza  się  niezwłocznie  pełnomocnikowi 
wyborczemu (art. 64h ust. 1 i art. 64i ust. 1 Ordynacji).



11. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, właściwy organ wyborczy, w terminie 3 
dni  od  jego  doręczenia  wzywa  pełnomocnika  wyborczego  do  ich  usunięcia  w 
terminie 3 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte organ wyborczy odmawia 
przyjęcia  zawiadomienia.  Postanowienie  w  tej  sprawie,  wraz  z  uzasadnieniem, 
doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 64h ust. 2 i art. 64i ust. 
2  Ordynacji).  Pełnomocnikowi  wyborczemu  służy  prawo  wniesienia  skargi 
(odwołania)  na  postanowienie  o  odmowie  przyjęcia  zawiadomienia.  Skargę 
(odwołanie)  wnosi  się  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  pełnomocnikowi 
wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia.
Na  postanowienie  Państwowej  Komisji  Wyborczej  skargę  wnosi  się  do  Sądu 
Najwyższego, a od postanowienia komisarza wyborczego wnosi się odwołanie do 
właściwego miejscowo sądu okręgowego (art. 64h ust. 3 i art. 64i ust. 3 Ordynacji).
Od orzeczenia Sądu nie przysługuje środek prawny (art. 64h ust. 4 i art. 64i ust. 4).

12.  Od  dnia  wydania  postanowienia  o  przyjęciu  zawiadomienia  o  utworzeniu 
komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować 
środki  finansowe  (art.  83  ust.  2  Ordynacji),  co  jest  dodatkowo  uwarunkowane 
uprzednim  otwarciem  rachunku  bankowego  (art.  83d  ust.  1  Ordynacji). 
Pozyskiwanie  środków przez komitet wyborczy po dniu wyborów jest zabronione. 
Środki  komitetu  wyborczego  nie  mogą  być  wydatkowane  po  dniu  złożenia 
sprawozdania finansowego. Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia 
otwiera drogę do zgłaszania list kandydatów na radnych (art. 99 ust. 4 Ordynacji) i 
zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (art. 19 
ust. 2 Ordynacji).

13.  Jeżeli  liczba  osób  wchodzących  w  skład  komitetu  wyborczego  wyborców 
spadnie poniżej 5, wówczas komitet podejmuje decyzję o rozwiązaniu. 
O  rozwiązaniu  komitetu  należy  zawiadomić  niezwłocznie  organ  wyborczy,  który 
przyjął  zawiadomienie  o  utworzeniu  komitetu,  a  jeżeli  rozwiązanie  komitetu 
nastąpiło  po  zarejestrowaniu  kandydatów,  należy  zawiadomić  również  właściwą 
terytorialną komisję wyborczą.

Pełna  informacja  Państwowej  Komisji  Wyborczej  o  tworzeniu  komitetów 
wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego 
znajduje się na stronie internetowej – adres www.pkw.gov.pl

http://www.pkw.gov.pl/

