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WYJASNIENIA PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

DOTYCZ4CE UDZIALU W PRACACH

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Panstwowa Komisja Wyborcza, w zwi^zku z licznymi pytaniami dotycz^cymi

udzialu w pracach obwodowych komisji wyborczych, wyjasnia, co nastepuje.

Panstwowa Komisja Wyborcza nie prowadzi rekrutacji kandydatow

na czlonkow obwodowych komisji wyborczych.

Obwodow^ komisj^ wyborczq w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej powoluje sposrod wyborcow wojt (burmistrz, prezydent miasta).

W sklad obwodowej komisji wyborczej powoluje si? od 6 do 8 osob sposrod

kandydatow zgloszonych przez pelnomocnikow wyborczych (lub upowaznione przez nich

osoby) komitetow wyborczych maja_cych zarejestrowanego kandydata na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej oraz jedna_ osob^ wskazana^ przez wojta (burmistrza, prezydenta

miasta) sposrod pracownikow samorza_dowych gminy lub gminnych jednostek

organizacyjnych. W sklad obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania

utworzonych w zakladach opieki zdrowotnej, domach pomocy spolecznej, zakladach

karnych, aresztach sledczych oraz oddzialach zewnetrznych takich zakladow i aresztow

powoluje sie od 4 do 6 osob sposrod kandydatow zgloszonych przez pelnomocnikow

wyborczych (lub upowaznione przez nich osoby) oraz jedna^ osobe wskazan^ przez wojta

(burmistrza, prezydenta miasta) sposrod pracownikow jednostki, w ktorej utworzony jest

obwod.

Kandydatami na czlonkow obwodowych komisji wyborczych zglaszanymi

przez pelnomocnikow wyborczych (lub upowaznione przez nich osoby) mogq bye tylko

osoby uj^te w stalym rejestrze wyborcow danej gminy (w przypadku m. st. Warszawy

osoby uj^te w stalym rejestrze wyborcow ktorejkolwiek z dzielnic).



Petnomocnik wyborczy (lub upowazniona przez niego osoba) uprawnionego

komitetu wyborczego moze zglosic tylko po jednym kandydacie do kazdej obwodowej

komisji wyborczej.

Zgioszenie kandydatow do skladu obwodowej komisji wyborczej nastepuje

po uzyskaniu zgody osoby, ktorej ma dotyczyc.

W przypadku zgloszenia do skladu obwodowej komisji wyborczej liczby

kandydatow przekraczaj^cej dopuszczalny sktad komisji, sktad komisji ustala

si§ w drodze publicznego losowania przeprowadzonego przez wojta (burmistrza,

prezydenta miasta).

Jezeli natomiast liczba zgloszonych kandydatow jest mniejsza

od dopuszczalnego minimalnego skladu liczbowego komisji, uzupelnienia jej skladu

dokonuje wqjt (burmistrz, prezydent miasta) sposrod osob ujetych w stalym rejestrze

wyborcow tej gminy.

Powyzsze oznacza, ze w celu zgloszenia ch^ci udzialu w pracach obwodowej

komisji wyborczej, nalezy zwrocic si^ bezposrednio do pelnomocnikow wyborczych

tych komitetow, ktore majq zarejestrowanego kandydata na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej. Wykaz pelnomocnikow wyborczych oraz ich adresy dostepne

b^da^ na stronie internetowej Paristwowej Komisji Wyborczej. Tarn tez dostepny b^dzie

wykaz adresow stron internetowych komitetow wyborczych uczestnicz^cych w wyborach

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Panstwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, ze:

1) przepisy prawa wyborczego nie okreslajq sposobu rekrutacji

przez komitety wyborcze kandydatow na czlonkow obwodowych komisji

wyborczych, w tym sposobu informowania przez komitety o prowadzonym naborze;

2) samo zgloszenie kandydata na czlonka komisji nie gwarantuje, ze dana osoba

zostanie powolana w sklad komisji, poniewaz, tak jak wskazano wyzej,

w przypadku zgloszenia do danej komisji wi^kszej liczby kandydatow niz ustawowo

przewidywana, konieczne b^dzie przeprowadzenie losowania ich skladu;

3) przepisy Kodeksu wyborczego nie wia^ w zaden sposob kwestii zgloszenia

kandydata na czlonka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez t^ osobe^

podpisow popieraj^cych zgloszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej;

4) przepisy Kodeksu wyborczego nie regulujq kwestii udzielania osobom obietnicy

zgloszenia ich jako kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wyborczych



i w konsekwencji otrzymania przez te osoby zryczaltowanej diety za czas zwiajzany

z przeprowadzeniem glosowania oraz ustaleniem wynikow glosowania, w tym takze

w zamian za zbieranie podpisow popierajqcych zgloszenie kandydata na Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego tez, Panstwowa Komisja Wyborcza nie jest uprawniona do wydawania opinii

i podejmowania dzialan w przypadkach, o ktorych mowa powyzej. Jednakze w ocenie

Panstwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny bye uprzednio informowane,

ze samo zgloszenie nie gwarantuje powolania w sktad komisji.

Panstwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwage, ze zgodnie z art. 106 § 3

Kodeksu wyborczego, zbieranie lub skladanie podpisow w zamian za korzysc finansow^

lub osobist^ jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wi^ze

si§ z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu. Jednakze ostateczna ocena, czy w danym

przypadku doszlo do naruszenia prawa, bedzie nalezaia do organow scigania i sadow.

Szczegolowy sposob zglaszania kandydatow do obwodowych komisji

wyborczych, zasady powolywania obwodowych komisji wyborczych oraz tryb

przeprowadzania losowania czlonkow obwodowych komisji wyborczych, a takze wzor

zgloszenia okresla uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.

wsprawie powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania

utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu

Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 345).

Panstwowa Komisja Wyborcza ponadto przypomina, ze zryczaltowana dieta

zaczas zwi^zany z przeprowadzeniem glosowania oraz ustaleniem wynikow glosowania

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

1) dla przewodnicza^cych obwodowych komisji wyborczych - 200 zl;

2) dla zast^pcow przewodniczqcych obwodowych komisji wyborczych - 180 zl;

3) dla czlonkow obwodowych komisji wyborczych - 160 zl.

Podana wysokosc diet obowi^zuje takze w przypadku przeprowadzania ponownego

glosowania.

Przewodniczqcy

Panstwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermelinski


