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WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi udziału w pracach obwodowych
komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje.
Obwodową komisję wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje spośród wyborców
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych
przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub
gminnych jednostek organizacyjnych . W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania
utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych
oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się od 4 do 6 osób spośród kandydatów
zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną
przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników
wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze
wyborców danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców
danej dzielnicy).
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie
do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została
zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma
dotyczyć.
W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej
dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania
przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego
komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) spośród osób ujętych w stałym
rejestrze wyborców tej gminy.
Powyższe oznacza, że w celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się
bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, które zarejestrowały w danym okręgu wyborczym listy
kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Wykaz pełnomocników wyborczych oraz ich adresy dostępne są na
stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej m.in. w wykazie złożonych zawiadomień o utworzeniu
komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tam też dostępny jest wykaz adresów
stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Państwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, że :

- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w
skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej
liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich
składu,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka
obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę
kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod
zgłoszeniem list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego obietnicy zgłoszenia ich jako
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jednakże w ocenie Państwowej Komisji
Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje
powołania w skład komisji.
Państwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwagę, że zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie
lub składanie podpisów w zamian za korzyść finansową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie
wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu. Jednakże ostateczna ocena, czy w
danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i sądów.
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