
Instrukcja PKW. Jak zostać członkiem 
obwodowej komisji wyborczej w 2018 r.? 
  

Kto według nowych zasad może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Państwowa Komisja 
Wyborcza wydała instrukcję dla kandydatów  

 
Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wytyczne dla kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej do 
spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników 
głosowania w obwodzie. Jak podkreślono, kandydatem może być osoba, która jest ujęta w stałym rejestrze 
wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do 
głosowania.  
Ten ostatni warunek spełnia obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba ta nie może 
być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być też pozbawiona praw 
wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie może być to ponadto osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 
„Jeżeli jesteś obywatelem Unii Europejskiej ale nie jesteś obywatelem polskim, także możesz być kandydatem do 
składu obwodowej komisji wyborczej pod warunkiem, że najpóźniej w dniu wyborów kończysz 18 lat” – podkreślono 
w instrukcji PKW. Taki kandydat musi być w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa, w którym 
znajduje się gmina właściwa dla tej komisji. Nie może być też pozbawiony prawa do głosowania w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. 
 
„Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie lub 
obwodowej komisji wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie powinieneś zgłosić 
bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach” – zaznaczyła PKW. 
„Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami samorządowymi 
oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej” – poinformowano w instrukcji.  
 
W wytycznych PKW zwrócono uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wskazano też, że 
członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż 
zaufania lub obserwator społeczny. Jak podkreślono, członkiem komisji nie może być również osoba będąca w 
stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, 
wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą 
pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia. 
Jak zaznaczyła PKW, samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie 
powołana w skład komisji. 
 
Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym, w każdym obwodzie głosowania w wyborach powołuje się 
dwie komisje obwodowe, tj. obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania i obwodową komisję 
wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania.  
Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowania od 
czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczętowania 
urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji 
wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania. 
Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu 
zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protokolarnego przekazania jej dokumentów z głosowania. Praca 
komisji twa do momentu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do publicznej 
wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu wyborczym, 
przekazania protokołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depozyt urzędnikowi wyborczemu 
dokumentów z wyborów oraz zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą protokołu głosowania w obwodzie. 
 
Obwodowe komisje wyborcze w wyborach samorządowych powołują spośród wyborców komisarze wyborczy, 
najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów. 
W skład każdej obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowej komisji 
wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołuje się dziewięć osób spośród kandydatów 
zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Termin zgłaszania przez 
pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych upływa w 30 dniu przed dniem wyborów.  
 
Natomiast w obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych, aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów powołuje się 
komisje w składzie sześciu osób. 
 
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody danej osoby na 
kandydowanie. 

 


