Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji
wyborczej?
Chcesz zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej? Przeczytaj krótki
poradnik.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w całej Polsce w ponad 27 tysiącach obwodowych
komisji wyborczych będzie pracowało kilkaset tysięcy osób. Podczas zbliżających się wyborów
wykonają największą pracę.
Zadania obwodowej komisji wyborczej
Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:
- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie
głosowania,
- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
- przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.
Dieta za pracę w komisji
Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta.
Przewodniczący komisji otrzymają po 500, zastępcy przewodniczącego – po 400, a członkowie
komisji – po 350 złotych. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.
Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej
Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
Kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący
obywatelem polskim, który:
1. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2. nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego
jest obywatelem.
Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze
województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców
jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Wyłączenia
Kandydatem do składu komisji nie może być:
1. kandydat w wyborach;
2. komisarz wyborczy;
3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla
obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem
wyborczym albo zgłoś samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za
pośrednictwem urzędu gminy.
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów
wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana
komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za
pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).
Nie przegap terminu
Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej 26 kwietnia 2019
roku w godzinach pracy urzędu gminy.
Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy,
potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.
Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obwodowe komisje wyborcze powołują spośród
wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, komisarze wyborczy.
Uwaga!
Należy zauważyć, że:
- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie
powołana w skład komisji;
- 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.
Do oceny naruszenia przepisów karnych Kodeksu wyborczego uprawnione są tylko
organy ścigania i sądy
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 wyborczego. Jednakże ostateczna ocena,
czy w danym przypadku doszło do naruszenia prawa, będzie należała do organów ścigania i
sądów.
Chcesz wiedzieć więcej?
Zapoznaj się z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.
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