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KoMISJI WYBoRCZEJ

DoTYCZĄCE UDzIAŁa w PRACACI{
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORC ZY CH

Pństwowa Komisja Wyborcza, w związku z |iczrrymi pytaniami dotyczącymi
udziafuw pracachobwodowychkomisji wyborczych,wyjaśnia,co następuje.
Państwowa Komisja

Wyborcza

nie prowadzi rekrutacji

kandydatów

na członków obwodowych komisji wyborcrych.
obwodową komisję wyborczą w wyborach Prerydenta Rzeczypospolitej
Polskiej powołujespośródwyborców wójt (burmistrz, prerydent miasta).
W składobwodowej komisji wyborczej powofuje się od 6 do 8 osób spośród
kandydatów zgłoszonych przez pehromocników wybotczych (lub upowaznione przez nich
osoby) komitetów wyborczych mających zarejestrowanegokandydata na Prezydenta
RzeczypospolitejPolskiej orazjędną osobę wskazanąptzez wójta (burmisfoza,prezydenta
miasta) spośród pracowników

samorządolvych gminy

lub

gminnych jednostek

organŁacyjnych. W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworuonych w zakładach opieki zdrowotrej, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych, aręsztach śledczychoruz oddziałach zewnętrnlych takich zakJadów i aresztów
powofuje się od 4 do 6 osób spośródkandydatów zgłoszonychprzez pełnomocników
wyborczych Qub upoważrioneprzez nich osoby) oruz jednąosobę wskazaną przez wójta
(burmisfoza,prezydentamiasta) spośródpracowników jednostki, w której utworzony jest
obwód.
Kandydatami na członków obwodowych konisji wyborcrych zgłaszanymi
przez pełnomocnikówwyborczych Qub upoważnioneprzez nich osoby) mogą być tylko
osoby ujęte w staĘm rejestrze wyborców danej gminy (w prrypadku m. st. Warszawy
osoby ujęte w staĘm rejestne wyborców którejkolwiekz dzielnic).

Pehomocnik wyborczy Qub upoważniona przez niego osoba) uprawnionego
komitetu wyborczego możezgłosićtylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej
komisji wyborczej.
ZgŁoszenie kandydatów do sktadu obwodowej komisji wyborczej następuje
po uzyskaniuzgody osoby,której madotyczyĆ.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby
kandydatów plzekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala
się w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza,
prezydentamiasta).
Jezeli

natomiast

Liczba

zgłoszonych

kandydatów

jest

mniejsza

od dopuszcza|negominimalnego składu liczbowego komisji, uzupeŁrienia jej składu
dokonuje wójt (burmisrz' prezydent miasta) spośródosób ujętych w stałym Ęestrze
wyborców tej gminy.
Powyższe oznaczil, żew celu zgłoszeniachęci udziału w pracach obwodowej
komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośredniodo pełnomocników wyborcrych
tych

komitetów,

które

mają

zarejestrowanego kandydata

na

Prerydenta

Rzecrypospolitej Polskiej. Wykaz pełnomocnikówwybotczych oraz ich adresy dostępne
będą na stronie internetowej Paristwowej Komisji Wyborczej. Tam też dostępny będzie
Wkaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach
PrezydentaRzeczypospolitejPolskiej.
Pństwowa Komisja Wyborcza ponadtoinformuje,że:
1) przepisy

prawa

wyborczego

przez komitety rvyborcze

kandydatów

nie
na

określają
członków

sposobu

rekrutacji

obwodowych

komisji

rvyborcrych, w Ęm sposobu informowaniaplzez komiteĘ o prowadzonym naborze1
2) samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba
zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak

wskazano wYżei,

w prrypadku zgłoszeniado danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo
przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;
3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wiązą w żaden sposób lrwestii zgloszenia
kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem ptze,z tę osobę
podpisów popierających zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) przepisy Kodeksu rvyborczego nie regulują licwestii udzielania osobom obietnicy
zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborcrych

iw konselnvencji otrzymania przez te osoby zryczałtowanejdieĘ za cza;srwiązany
z przeprowadzeniem głosowaniaoraizustaleniem wyników głosowania,w tym takż'e
w zamian za zbieranie podpisów popierających zgłoszeniekandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlatego też' Państwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydawania opinii
i podejmowania działzitw przypadkach, o których mowa porvyżej.Jednakże w ocenie
Państwowej Komisji \Myborczej osoby te powinny być uprzednio informowane,
żesamo zgłoszenienie gwarantujepowołaniaw sk|ad komisji.
Pństwowa Komisja Wyborcza ponadto zwracauwagę' ie zgodniez art. 106 $ 3
Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składaniepodpisów w zamian za korzyśćfinansową
lub osobistą jest zabronione' a zatęm naruszenie wskazanego przepisu wiąze
się z naruszeniemprzepisu kamego Kodeksu. Jednakżeostatęczra ocena' czy w danym
przypadku doszłodo naruszeniaprawa, będzie naleŻałado organów ściganiai sądów.
Szczegółowy sposób zglaszaria kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych,

zasady powoływania obwodowych komisji

wyborczych

otaz tryb

przeprowadzanialosowania członków obwodowych komisji wyborczych, a także wzór
zgłoszeniaokreślauchwałaPaństwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietria 201| t.
w sprawie powoŁywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
Europejskiegow RzeczypospolitejPolskiej (MonitorPolski Nr 30, poz.345).
Pństwowa Komisja Wyborcza ponadto przypomina, że nyczahowana dieta
zaczas rwiryarry z przęptowadzeniem głosowaniaoraz ustaleniem wyników głosowania
w wyborachPrezydentaRzeczypospolitejPolskiej wynosi:
1) dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych_2D0 zł;
2) dla zastępców pzewodniczących obwodowych komisji wyborcrych - 180 zł;
3) dla członków obwodowych komisji wyborcrych _ 160 zł.
Podana rvysokośćdiet obowiązuje także w przypadku przeprowadzania ponownego
głosowania.
Przewodniczący
Państwowej Komisj i Wyborczej
Wojciech Hermeliński

