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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 27 lutego 2019 r.   

w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych 
w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu 

Europejskiego (ze zmianami)

 Kodeks wyborczy – Rozdział 7, art. 181a - 184 

(Przepisy prawne)
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 5 sierpnia 2019 r.   

zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji 
wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 

 Kodeks wyborczy – Rozdział 7, art. 181a - 184 

(Przepisy prawne)
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Organami właściwymi do powołania obwodowych komisji wyborczych
są komisarze wyborczy.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy
wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja,
za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane
najpóźniej w dniu 13 września 2019 r. (piątek), 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. 

(Właściwość organów, terminy)
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo 
wybierania, tj. osoba, która: 

 jest obywatelem polskim; 
 najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; 
 nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem 

sądu; 
 nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem 

Trybunału Stanu;
 nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

(Kto może być kandydatem?)
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Kandydatem do składu komisji działającej na obszarze województwa
świętokrzyskiego może być osoba, która stale zamieszkuje na
obszarze województwa świętokrzyskiego i jest wpisana do stałego
rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa
świętokrzyskiego.

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; 
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
8)  osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: 

a) małżonkiem, 

b) wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),

c) zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki),

d) rodzeństwem, 

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, 

f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia. 

9) pełnomocnik głosujący w imieniu osoby niepełnosprawnej,
w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej
pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy lub 
osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego:

I. komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach
do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy,
który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub
w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet
wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty,

II. koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która
w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym
samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał
mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich
wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji
koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty.

(Kto może zgłaszać kandydatów na członków komisji?)

Uwaga: warunku określonego w punkcie II nie spełnia żaden 
z komitetów wyborczych.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W wyborach do Sejmu i do Senatu, zarządzonych na dzień
13 października 2019 r., warunki te, na obszarze całego kraju,
spełniają tylko dwa komitety wyborcze partii politycznej:

- KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Prawo do zgłaszania kandydatów mają również pełnomocnicy
reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych
wyborach (85).

Pełnomocnik wyborczy komitetu może zgłaszać kandydatów na
członków komisji we wszystkich obwodach głosowania, tj. na
obszarze całego kraju;

Komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów
na członków komisji bez względu na to, czy zgłosiły
listy kandydatów czy kandydata na senatora.



POWOŁYWANIE SKŁADÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji można dokonać 
przy wykorzystaniu druków stanowiących załączniki do 
uchwały PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r.: 

 zał – zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji
wyborczej

34

(Zgłoszenie kandydatów, warunki konieczne, formularze)



2DRUK ZGŁOSZENIOWY 

DRUK ZGŁOSZENIOWY
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik wyborczy lub osoba przez niego
upoważniona.

W przypadku, gdy zgłoszenia dokonuje osoba działająca
z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego,
to konieczne jest dołączenie do zgłoszenia podpisanego przez
pełnomocnika wyborczego upoważnienia do dokonania tej czynności
lub jego kopii.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, kopię potwierdza
za zgodność z oryginałem pełnomocnik wyborczy, a w przypadku
zgłoszenia dokonanego osobiście – osoba przyjmująca zgłoszenie, po
okazaniu przez osobę dokonującą zgłoszenia oryginału upoważnienia.



POWOŁYWANIE SKŁADÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 37

(Przykład wypełnienia „formatki” - treść wypełniana przez osobę zgłaszającą)

Uwaga:
osoba dokonująca zgłoszenia, 
podpisuje dokument 
zgłoszeniowy na ostatniej 
stronie formularza.

Jeśli został zaznaczony ten 
„kwadrat”, osoba dokonująca 
zgłoszenia  dołącza do 
zgłoszenia, podpisane przez 
pełnomocnika komitetu 
wyborczego, upoważnienie do 
dokonania tej czynności lub 
jego kopię. 
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Uwaga:
- wypełnienie rubryk numer telefonu 

oraz adres e-mail nie jest 
obowiązkowe.     Przekazanie tych 
danych jest jednak konieczne w 
celu nawiązania szybkiego 
kontaktu z kandydatem na członka 
komisji,  

- podpis kandydata nie musi być 
podpisem czytelnym,
- jedno zgłoszenie może dotyczyć 
wielu kandydatów na członków 
komisji.

(Przykład wypełnienia „formatki”  zgłoszenia kandydata na członka komisji)

1
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 

OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Przykład wypełnienia „formatki”  - podpis osoby 

dokonującej zgłoszenia - ostatnia strona formularza)

Wypełnia oraz podpisuje osoba dokonująca zgłoszenia

Uwaga: Podpis nie musi być czytelny
 
 
UWAGA:  
- osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego
kopię (z oryginałem do wglądu); 
- w przypadku zgłoszenia obywatela UE niebędącego obywatelem polskim – w miejsce nr ewidencyjnego PESEL należy wpisać
nr paszportu lub nazwę i nr innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
 

Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie  
Data 
zgłoszenia   _ _   Godzina 

zgłoszenia :
 
 
                                                                      ................................................................................. 
                                                                                 (czytelny podpis osoby przyjmującej zgłoszenie) 
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Przykład wypełnienia „formatki”  - adnotacje o dacie i godzinie 

przyjęcia zgłoszenia na ostatniej strona formularza)

Część potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia wypełnia 
osoba je przyjmująca, wpisując datę i godzinę otrzymania 
zgłoszenia oraz czytelnie się podpisując. Osobą tą może 
być pracownik urzędu gminy lub urzędnik wyborczy.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Pełnomocnik wyborczy może dokonać zgłoszenia kandydatów
na członków komisji do więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej,
w danej gminie.

Do jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż
jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.
W takim przypadku w pierwszej kolejności rozpatrywane będzie
zgłoszenie pierwszego kandydata do danej komisji wskazanego
w zgłoszeniu, a w przypadku gdy dany kandydat nie spełnia kryteriów
ustawowych, rozpatrywane będą kolejne kandydatury według liczby
porządkowej.

UWAGA:
Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W razie zgłoszenia tego samego kandydata na członka komisji: 
 w więcej niż jednej gminie – rozpatrywane jest tylko zgłoszenie, które

wpłynęło i zostało jako pierwsze wprowadzone do systemu
informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW);

 do więcej niż jednej obwodowej komisji wyborczej w danej gminie –
rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji
o najniższym numerze spośród obwodów, do których
kandydat został zgłoszony do danej komisji;

(weryfikacja poprawności dokonanego zgłoszenia, 
wprowadzanie danych do systemu WOW)

Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów
pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać
zgłoszonego kandydata na członka komisji lub pisemnie
wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji
i zgłosić nowego kandydata.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Sprawdzenia prawidłowości dokonania zgłoszenia kandydatów
na członków komisji dokonuje urząd gminy.
W przypadku nieuwzględnienia kandydata, urząd, za pośrednictwem
urzędnika wyborczego, informuje komisarza wyborczego
o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Czynności tej urzędnik wyborczy może dokonać za pośrednictwem
poczty e-mail przedkładając zbiorczo wykaz takich kandydatów.

Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza
dane zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego WOW
i w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego
obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków
komisji.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Tak sporządzony wykaz zawiera nazwę komisji, numer obwodu i adres
siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków
komisji.

Po wprowadzeniu danych do wykazu, dokumenty zgłoszeniowe
przekazuje się urzędnikowi wyborczemu.

Oryginały dokumentacji związanej z powoływaniem oraz ze zmianami
w składach obwodowych komisji wyborczych zostaną przekazane
właściwemu komisarzowi wyborczemu w trybie i terminie ustalonym
przez komisarza wyborczego.

Uwaga: 
urzędnik wyborczy nie posiada uprawnień 
operatora systemu informatycznego WOW. 
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komisarz wyborczy powołuje w skład każdej komisji:

 w obwodzie stałym: 
- 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;
- 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszk.;
- 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszk;
- 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszk.

 W skład komisji w obwodach odrębnych komisarz wyborczy
powołuje 5 osób

(Liczba członków komisji)



POWOŁYWANIE 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

(Kalendarz – zgłoszenia/powołania )

- Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
- Informacja Komisarza Wyborczego
- Losowanie 
- Powołanie obwodowych komisji wyborczych  
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Komisarz wyborczy powołuje w skład każdej komisji:

- w obwodzie stałym, 

 po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników
komitetów wyborczych wymienionych w slajdzie nr 32,

 po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez pełnomocników
wyborczych, niewymienionych w slajdzie nr 32, w liczbie
stanowiącej różnicę między liczbą ,,ustawową” a liczbą członków
powołanych spośród komitetów wyborczych wymienionych
w slajdzie nr 32,

 W skład komisji w obwodach odrębnych komisarz wyborczy
powołuje 5 osób, po jednym kandydacie spośród kandydatów
zgłoszonych przez pełnomocników wszystkich komitetów
wyborczych.

(Liczba członków komisji)
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji
w obwodzie stałym jest równa ,,USTAWOWEMU SKŁADOWI
LICZBOWEMU”, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym
liczbie zgłoszonych kandydatów.

Jeżeli liczba członków komisji w obwodzie stałym miałaby być mniejsza
niż USTAWOWY SKŁAD – pozostałych kandydatów do składu komisji
wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych
przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia
składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle
osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.

Jeżeli liczba członków komisji w obwodzie stałym miałaby być
większa niż USTAWOWY SKŁAD – kandydatów do składu komisji,
w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym a
liczbą osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych
wymienionych w slajdzie nr 32, wyłania się w drodze publicznego
losowania spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników
wyborczych niewymienionych w slajdzie nr 32.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Losowanie przeprowadza, w imieniu komisarza wyborczego, urzędnik 
wyborczy lub pracownik urzędu gminy. 

Przeprowadzenie losowania przez pracownika gminy jest szczególnie
zasadne w przypadku, gdy zaistnieje konieczność przeprowadzenia
losowania składów dużej ilości komisji, w kilku salach, w tym samym
czasie lub w przypadku czasowej niezdolności urzędnika wyborczego
do wykonywania obowiązków służbowych.

(Losowanie)
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Urząd gminy przekazuje pełnomocnikom wyborczym i komisarzowi
wyborczemu oraz podaje do publicznej wiadomości, co najmniej
na 2 dni przed upływem terminu zgłoszenia kandydata
do losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej
siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając
je w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy.

Informacja powinna zawierać dane:

- o możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania,
- o terminie tego zgłoszenia,
- o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania.

Treść informacji powinna zostać wygenerowana przy wykorzystaniu
systemu informatycznego WOW.

(Informacja o losowaniu członków komisji)
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do
danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej obwodowej komisji
wyborczej.

(Procedura przeprowadzenia losowania)

Losowanie przeprowadza się w ten
sposób, że nazwiska kandydatów
uczestniczących w losowaniu oznacza
się numerami, informując o tym
obecnych przy losowaniu.

Do jednakowych, nieprzezroczystych 
kopert lub innych pojemników, 
zwanych dalej „kopertami”, wkłada się 
kartki z wpisanymi numerami 
odpowiadającymi numerom, którymi 
oznaczono nazwiska kandydatów.

Nr 1 - Jan Brzoza
Nr 2 – Ewa Sosna
Nr 3 – Józef Dąb
Nr 4 – Adam Świerk
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Po wymieszaniu kopert losuje się:  

 w przypadku, gdy liczba zgłoszonych członków komisji była mniejsza
niż USTAWOWY SKŁAD i wezwano pełnomocników wyborczych do
dokonania dodatkowych zgłoszeń - losuje się tyle kopert, ilu
członków komisji brakuje do USTAWOWEGO SKŁADU.

 w przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów była większa niż
USTAWOWY SKŁAD – losuje się tyle kopert, ile stanowi różnicę
między USTAWOWYM SKŁADEM LICZBOWYM a liczbą
członków komisji powoływanych spośród kandydatów
zgłoszonych przez komitety wyborcze wymienione w slajdzie
nr 32. W takim przypadku członkami komisji zostają kandydaci
zgłoszeni przez pełnomocników wyborczych komitetów wymienionych
w slajdzie nr 32 a w losowaniu biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni
przez pełnomocników wyborczych niewymienionych w slajdzie nr 32.
Każdy z tych pełnomocników może zgłosić do losowania tylko jedną
osobę.

(Procedura przeprowadzenia losowania – obwody stałe)
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy

losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska
kandydatów oznaczonych tymi numerami.

 W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod
nadzorem osoby przeprowadzającej losowanie.

 Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym
wymienia się datę i godzinę losowania, imię i nazwisko osoby
przeprowadzającej losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji,
jej nazwę, numer i adres siedziby, liczbę kandydatów, spośród
których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska
osób wylosowanych do składu komisji. Protokół podpisuje osoba
przeprowadzająca losowanie.

Uwaga: Nieobecność pełnomocników wyborczych nie 
wstrzymuje przeprowadzenia losowania. 
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Procedura przeprowadzenia losowania – obwody odrębne)

 Przepisy dotyczące przeprowadzania losowania członków komisji
w odrębnych obwodach głosowania stosuje się odpowiednio.

 Losowanie członków komisji w obwodzie odrębnym przeprowadza
się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników
wyborczych wszystkich komitetów wyborczych.

 Obwodowa komisja wyborcza w obwodzie odrębnym powoływana
jest w składzie 5 - osobowym. Komisarz wyborczy uzupełnia skład
komisji w obwodzie odrębnym każdorazowo do 5 osób.

Komisarz wyborczy powołuje składy obwodowych komisji 
wyborczych do dnia 23 września 2019 r.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Powołanie obwodowych komisji w składach minimalnych)

W przypadku niedokonania w terminie zgłoszenia kandydatów w celu
uzupełnienia składu komisji, komisję w obwodzie stałym powołuje się
w składzie nie mniejszym niż 5 osób.

Jeżeli pomimo upływu terminu zgłoszenia dodatkowych kandydatów
na członków komisji, liczba zgłoszonych kandydatów, jest mniejsza
niż ustawowy skład liczbowy komisji komisarz wyborczy może
uzupełnić jej skład, a jeżeli jest mniejsza niż 5 – uzupełnia jej skład.
Komisarz wyborczy dokonuje uzupełnienia składu po uzyskaniu
zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji.

Osobami tymi mogą być np. kandydaci, którzy nie zostali
wylosowani do składów komisji, wyborcy którzy
samodzielnie zgłosili swoje kandydatury .

Zmian i uzupełnień składu komisji dokonuje się w trybie
określonym dla powoływania w skład komisji.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W takim przypadku kandydaci (np. którzy nie zostali wylosowani do
składów komisji) powinni przedłożyć dodatkowe oświadczenie.

Kandydaci, którzy nie zostali zgłoszeni przez pełnomocników
komitetów wyborczych, powinni złożyć oświadczenia o zgodzie
na kandydowanie z treścią zgodną ze wzorem załącznika do
uchwały PKW z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych
w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin na obszarze
województwa, w którym powoływana jest komisja.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Podanie składów komisji do publicznej wiadomości)

Składy komisji niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości,
przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy postanowienia
właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji.
Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej
delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Do publicznej wiadomości podaje się nazwę komisji, numer, adres
siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania (tylko
miejscowość) osób powołanych w jej skład, a także wskazanie
komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
(Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych)

W przypadku stwierdzenia, że osoba powołana w skład komisji nie
spełnia warunków określonych w Kodeksie wyborczym, urząd gminy
niezwłocznie zawiadamia o tym właściwego komisarza wyborczego.
Zmian i uzupełnień składu komisji dokonuje się w trybie
określonym dla powoływania w skład komisji.

Zmiany w składach komisji dokonywane są w przypadku:

1. zrzeczenia się członkostwa w komisji;

2. podpisania zgody na kandydowanie w wyborach bądź objęcia
funkcji komisarza wyborczego, pełnomocnika wyborczego,
pełnomocnika finansowego, urzędnika wyborczego lub męża
zaufania albo obserwatora społecznego.;
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
3. wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą
w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym,
rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo
pozostającą z nim w stosunku przysposobienia – jeżeli osoba ta
kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana
komisja;
4. utraty prawa wybierania;
5. niezamieszkiwania stale na obszarze województwa, w którym została
powołana komisja;
6. nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub
podejmowania działań sprzecznych z prawem;
7. niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków przez
członka komisji;
8. śmierci członka komisji.
Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie
przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa
w pkt 1-5.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Przewodniczący obwodowej komisji jest obowiązany za
pośrednictwem urzędnika wyborczego, powiadomić niezwłocznie
komisarza wyborczego, który powołał daną komisję, o wystąpieniu
przyczyny uzasadniającej dokonanie zmiany w składzie komisji.

Stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w komisji dokonuje
komisarz wyborczy, który powołał daną komisję, informując o tym
pełnomocnika wyborczego, który zgłosił jego kandydaturę.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Uzupełnień składów komisji dokonuje się jedynie w przypadkach,
gdy:
- liczba członków komisji w obwodzie stałym zmniejszy się do mniej 

niż 5,
- liczba członków komisji w obwodzie odrębnym  zmniejszy się do 

mniej niż 5.
- jeżeli liczba członków komisji jest mniejsza niż ustawowy skład 

liczbowy komisji, komisarz wyborczy może uzupełnić jej skład
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POWOŁYWANIE SKŁADÓW 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Jeżeli wygasło członkostwo w komisji jej członka, a skład komisji
zmniejszył się poniżej minimum, komisarz wyborczy:
- zawiadamia pełnomocnika tego komitetu o możliwości zgłoszenia

nowego kandydata, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia,

- w razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie komisarz uzupełnia
skład komisji spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców
jednej z gmin na obszarze województwa.

Jeżeli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło przed dniem wyborów
w terminie uniemożliwiającym zgłoszenie przez pełnomocnika nowego
kandydata, wówczas:
- komisarz uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych

w stałym rejestrze wyborców z obszaru danego województwa,
- powyższego nie dokonuje, jeżeli wraz z zawiadomieniem o przyczynie

powodującej wygaśnięcie członkostwa, wpłynęło zgłoszenie nowej
kandydatury od pełnomocnika, który zgłosił kandydata, którego
członkostwo wygasło.



62

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO WOW  W ZAKRESIE 

POWOŁYWANIA I ZMIAN W SKŁADACH OKW

Koordynator gminny wprowadza do systemu
Informatycznego dane członków (kandydatów na
członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizuje
składy
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FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO WOW W ZAKRESIE 

POWOŁYWANIA I ZMIAN W SKŁADACH OKW

KOORDYNATOR GMINNY wykorzystując funkcje systemu informatycznego 
WOW może wygenerować następujące dokumenty:

 wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o którym mowa 
w  § 10 uchwały PKW z dnia 27 lutego 2019 r., odrębnie dla każdej komisji,

 zestawienia składów komisji przed ich powołaniem (wszystkie zgłoszone 
i pozytywnie zweryfikowane kandydatury),

 zestawienie odwołań oraz rezygnacji z udziału w pracach komisji,

 zestawienie „dubli” nr PESEL wraz z informacją w których zasobach WOW 
nr PESEL się pojawia powodując konflikt,

 zestawienie informacji o komisjach – adresy siedzib,

 zestawienie liczb kandydatów na członków OKW, 
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Ponadto system:

 podpowiada możliwą (ustawową) maksymalną i minimalną liczbę
członków danej komisji,

 wskazuje łączną liczbę zgłoszonych kandydatów do każdej OKW,

 weryfikuje poprawność stanu komisji (komunikuje np., iż komisja
wymaga uzupełnienia),

 wskazuje kandydatów na członków OKW, spośród których należy
dokonać losowania (kandydatów z pierwszych miejsc zgłoszonych
przez komitety wyborcze, z pominięciem kandydatów zgłoszonych
przez komitety wymienione w slajdzie nr 32 bądź dolosowania
kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze (spośród
kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze jako
uzupełnienie),

 umożliwia import danych z innych aplikacji lokalnych do WOW.

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO WOW W ZAKRESIE 

POWOŁYWANIA I ZMIAN W SKŁADACH OKW
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Umożliwia wydruk następujących dokumentów:

 postanowień komisarza o powołaniu OKW,

 uchwał OKW w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy OKW,

 postanowień komisarza w sprawie zmian w składach komisji,

 informacji o aktualnych składach OKW,

 plików .csv, które można wykorzystać do wygenerowania innych 
dokumentów w korespondencji seryjnej.

FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO WOW W ZAKRESIE 

POWOŁYWANIA I ZMIAN W SKŁADACH OKW
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ORGANIZACJA PIERWSZYCH POSIEDZEŃ 
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

 Kodeks wyborczy art. 189 § 9, 10.

UCHWAŁA NR 139/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji 
wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do 

Senatu RP

Obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie po jej powołaniu zbiera
się na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje właściwy komisarz
wyborczy, a organizuje urzędnik wyborczy przy pomocy
obsługującego go urzędu gminy.

(Przepisy prawne)

W przypadku konieczności dokonania zmiany w składzie komisji, jej
przewodniczący niezwłocznie powiadamia o tym komisarza
wyborczego, za pośrednictwem urzędnika wyborczego, a gdy
nie jest to możliwe – bezpośrednio.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

Obwodowa komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera
spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Skład komisji podaje
się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

 wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego
zastępcę;

 omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia
osób wchodzących w jej skład;

 Wybory przewodniczącego komisji i oddzielnie jego zastępcy
odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda
przeprowadzenia głosowania tajnego. W razie równej liczby głosów
ponawia się głosowanie.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami
Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania
i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia
w szkoleniach oraz posiedzeniach i innych pracach komisji,
w szczególności w przeprowadzeniu głosowania i ustaleniu
jego wyników

SZKOLENIA CZŁONKÓW OKW – (I ETAP – 28.09 - 5.10.2019r.)
II ETAP – DO 12.10.2019r.
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OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

Obwodowa komisja wyborcza współdziała w wykonywaniu
swoich zadań odpowiednio z wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta) oraz urzędnikiem wyborczym.

URZĄD
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Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl) dostępne są akty prawne, informacje,
wyjaśnienia, komunikaty związane z wyborami do Sejmu
i Senatu RP i będą systematycznie zamieszczane wszystkie
dokumenty oraz niezbędne druki wyborcze dotyczące tych
wyborów.
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Informuję również, iż uruchomiona strona internetowa
https://wybory.gov.pl docelowo będzie wykorzystywana jako portal
konsolidujący serwisy informacyjne (wizualizacje) dotyczące
wszystkich wyborów oraz referendów ogólnokrajowych.



Dziękujemy Państwu 
za uwagę


