
 

 

ZARZĄDZENIE NR 7 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia 2 lutego 2018 r. 

w sprawie powołania Zespołu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw 

przygotowania i przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na funkcje komisarzy wyborczych 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do spraw przygotowania 

i przeprowadzenia rekrutacji kandydatów na funkcje komisarzy wyborczych, zwany dalej „Zespołem”. 

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej 

„Ministrem”. 

§ 2. Do zadań Zespołu należy: 

1) przygotowanie projektu kwestionariusza aplikacyjnego do rejestracji osób aplikujących na komisarzy 

wyborczych; 

2) przygotowanie i uruchomienie na potrzeby rekrutacji na stanowiska komisarzy wyborczych zakładki na 

stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; 

3) zamieszczenie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o rozpoczęciu 

rekrutacji na stanowiska komisarzy wyborczych; 

4) przeprowadzenie weryfikacji przesłanych zgłoszeń pod kątem spełniania warunków formalnych 

przewidzianych w art. 166 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138); 

5) przekazanie listy osób aplikujących spełniających warunki formalne do Narodowego Instytutu Samorządu 

Terytorialnego w celu ich przeszkolenia; 

6) przekazanie Ministrowi listy osób aplikujących, którzy ukończyli szkolenie, o którym mowa w pkt 5, 

z wynikiem pozytywnym; 

7) przygotowanie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych propozycji listy kandydatów na funkcje 

komisarzy wyborczych w celu wskazania przez Ministra Przewodniczącemu Państwowej Komisji 

Wyborczej kandydatów na komisarzy wyborczych. 

 

_______________________ 

  1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225). 

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Warszawa, dnia 2 lutego 2018 r.

Poz. 9



§ 3. W skład Zespołu wchodzą: 

1) przewodniczący – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej; 

2) zastępca przewodniczącego – osoba wyznaczona przez przewodniczącego; 

3) pozostali członkowie Zespołu: 

a) przedstawiciel Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji, 

b) przedstawiciel Biura Ministra, 

c) przedstawiciel Departamentu Administracji Publicznej, 

d) przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa, 

e) przedstawiciel Departamentu Komunikacji Społecznej, 

f) przedstawiciel Departamentu Prawnego; 

4) sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Administracji Publicznej. 

§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego. 

2. Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu może zapraszać do udziału 

w pracach Zespołu osoby spoza jego składu. 

3. Przewodniczący Zespołu może powoływać grupy robocze, w skład których wejdą członkowie Zespołu. 

§ 5. Zespół realizuje zadania na posiedzeniach. 

§ 6. 1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny. 

2. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Administracji Publicznej. 

§ 7. Po zakończeniu rekrutacji przewodniczący przedstawia Ministrowi: 

1) przygotowaną przez Zespół zweryfikowaną pod kątem formalnym listę kandydatów na komisarzy 

wyborczych; 

2) sprawozdanie z prac Zespołu wraz z rekomendacjami i wnioskami. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Brudziński 
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