Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.
PA STWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-903-55/14
WYJA NIENIA PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DOTYCZ CE UDZIA U W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
Pa stwowa Komisja Wyborcza, w zwi"zku z licznymi pytaniami dotycz"cymi udzia'u
w pracach obwodowych komisji wyborczych, wyja)nia, co nast*puje.
Obwodow komisj$ wyborcz w wyborach do Parlamentu Europejskiego powo2uje
spo3ród wyborców wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W sk2ad obwodowej komisji wyborczej powo2uje si$ od 6 do 8 osób spo3ród kandydatów
zg2oszonych przez pe2nomocników wyborczych lub upowa;nione przez nich osoby oraz
jedn osob$ wskazan przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spo3ród
pracowników samorz dowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. W sk'ad
obwodowych komisji wyborczych w obwodach g'osowania utworzonych w zak'adach opieki
zdrowotnej, domach pomocy spo'ecznej, zak'adach karnych, aresztach )ledczych oraz
oddzia'ach zewn*trznych takich zak'adów i aresztów powo'uje si* od 4 do 6 osób spo)ród
kandydatów zg'oszonych przez pe'nomocników wyborczych lub upowa/nione przez nich
osoby oraz jedn" osob* wskazan" przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spo)ród
pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
Kandydatami na cz2onków obwodowych komisji wyborczych zg2aszanymi przez
pe2nomocników wyborczych lub upowa;nione przez nich osoby mog by< tylko osoby
uj$te w sta2ym rejestrze wyborców danej gminy.
Pe2nomocnik wyborczy lub upowa;niona przez niego osoba mo;e zg2osi< tylko
po jednym kandydacie do ka;dej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okr$gu
wyborczego, w którym zosta2a zarejestrowana zg2oszona przez niego lista kandydatów
na pos2ów do Parlamentu Europejskiego.
Zg'oszenie kandydatów do sk'adu obwodowej komisji wyborczej nast*puje po uzyskaniu
zgody osoby, której ma dotyczy2.
W przypadku zg2oszenia do sk2adu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów
przekraczaj cej dopuszczalny sk2ad komisji, sk2ad komisji ustala si$ w drodze
publicznego losowania przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Je/eli natomiast liczba zg'oszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego
minimalnego sk'adu liczbowego komisji, uzupe'nienia jej sk'adu dokonuje wójt (burmistrz,
prezydent miasta) spo)ród osób uj*tych w sta'ym rejestrze wyborców tej gminy.
Powy/sze oznacza, /e w celu zg'oszenia ch*ci udzia'u w pracach obwodowej komisji
wyborczej, nale/y zwróci2 si* bezpo)rednio do pe'nomocników komitetów wyborczych, które

zarejestrowa'y w danym okr*gu wyborczym listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego.
Wykaz pe'nomocników wyborczych oraz ich adresy dost*pne s" na stronie internetowej
Pa stwowej Komisji Wyborczej m.in. w wykazie z'o/onych zawiadomie o utworzeniu
komitetu wyborczego w zwi"zku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Tam te/
dost*pny jest wykaz adresów stron internetowych komitetów wyborczych uczestnicz"cych w
wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarz"dzonych na dzie 25 maja 2014 r.
Pa stwowa Komisja Wyborcza ponadto informuje, /e :
- samo zg2oszenie kandydata na cz2onka komisji nie gwarantuje, ;e dana osoba zostanie
powo2ana w sk2ad komisji, poniewa;, tak jak wskazano wy;ej, w przypadku zg2oszenia
do danej komisji wi$kszej liczby kandydatów ni; ustawowo przewidywana, konieczne
b$dzie przeprowadzenie losowania ich sk2adu,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie wi ; w ;aden sposób kwestii zg2oszenia kandydata
na cz2onka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez t$ osob$ podpisów
popieraj cych okre3lon list$ kandydatów na pos2ów do Parlamentu Europejskiego,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie reguluj kwestii udzielania osobom zbieraj cym
podpisy pod zg2oszeniem list kandydatów na pos2ów do Parlamentu Europejskiego
obietnicy zg2oszenia ich jako kandydatów na cz2onków obwodowych komisji
wyborczych. Jednak;e w ocenie Pa=stwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny by<
uprzednio informowane, ;e samo zg2oszenie nie gwarantuje powo2ania w sk2ad komisji.
Pa stwowa Komisja Wyborcza ponadto zwraca uwag*, /e zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu
wyborczego, zbieranie lub sk'adanie podpisów w zamian za korzy)2 finansow" lub osobist"
jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wi"/e si* z naruszeniem przepisu
karnego Kodeksu. Jednak/e ostateczna ocena, czy w danym przypadku dosz'o do naruszenia
prawa, b*dzie nale/a'a do organów )cigania i s"dów.
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