
KOMUNIKAT 
Komisarza Wyborczego w Słupsku  

z dnia  14 sierpnia   2018 r. 
 

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów 
 na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów 

 i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
zarządzonych na dzień  21 października 2018 r. 

 
1. Komisarz Wyborczy w Słupsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji 

wyborczych  tj. powiatowych komisji wyborczych, miejskich komisji wyborczych  

i gminnych komisji wyborczych na obszarze obejmującym powiaty :  bytowski, chojnicki, 

człuchowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski, wejherowski oraz miasta na prawach 

powiatu: Gdynia i Słupsk. 

2. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych  przyjmowane są 

 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, V piętro, codziennie 

(od poniedziałku do piątku) w godzinach od  730 - 1530. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu   

6 września 2018 r. (czwartek) o godzinie 1530. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków  komisji mają pełnomocnicy wyborczy  : 

-  komitetów wyborczych partii politycznych lub koalicji partii politycznych z których list odpowiednio 

w ostatnich  wyborach : wybrano radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego albo wybrano 

posłów do Sejmu, 

- pozostałych komitetów wyborczych, utworzonych w zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 

wyborach, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego. 

4. Kandydatem do składu terytorialnej komisji może być osoba, która ma bierne prawo wyborcze do 

Sejmu, tj. osoba która : jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 21 lat, nie jest 

pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw 

wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem 

sądu, nie jest skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe a także osoba wobec 

której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności. 

5. Druk zgłoszenia kandydata na członka  terytorialnej komisji wyborczej stanowi załącznik   do uchwały 

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,  umieszczonej na  jej stronie pkw.gov.pl. Dostępny jest  również w siedzibie Komisarza 

Wyborczego w Słupsku. 

Komisarz Wyborczy w Słupsku  

/-/ Tomasz Kowalczyk 

 


