WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - Komisja Wyborcza

Trzecia część Vademecum Wyborczego dotyczy pracy Komisji Wyborczej. Kto może pracować
w komisji wyborczej oraz jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej?
Specjalne podziękowania dla Pani Zofii Rogowskiej.
Rafał Chojecki, NFP Stowarzyszenie

Tegoroczne wybory samorządowe po raz pierwszy w historii będą obsługiwane w tym samym
lokalu wyborczym przez dwie niezależne od siebie komisje wyborcze.
Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Wyborczym w każdym obwodzie głosowania powołuje
się obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania i obwodową komisję
wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania.
Pierwsza wykonuje swe obowiązki w dniu głosowania najpóźniej od godz. 6.00 - do zakończenia
głosowania, zapieczętowania urny wyborczej i protokolarnego przekazania dokumentów
z głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników
głosowania.
Druga pracuje od momentu przejęcia zapieczętowanej urny wraz z dokumentami wyborczymi
do momentu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia protokołu głosowania, podania do
publicznej wiadomości wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie kopii protokołu
w takim miejscu lokalu wyborczego, by protokół mógł być odczytany przez każdego obywatela
pozostającego na zewnątrz lokalu wyborczego i nie mógł zostać zniszczony, 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 powołuje komisarz wyborczy najpóźniej 21 dni przed wyborami.
Każda z dwu obwodowych komisji wyborczych pracuje w składach 9 -cio osobowych.
Każdy , kto chce pracować w obwodowej komisji wyborczej zgłasza się do pełnomocnika
wyborczego komitetu wyborczego na swoim terenie; niemniej – nie gwarantuje to jeszcze
powołania w skład komisji wyborczej. Najczęściej – sztaby wyborcze same proponują wyborcom
na swoim terenie pracę w komisjach wyborczych.
Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy
najpóźniej na 30 dni przed dniem wyborów.
W zakładach zamkniętych, gdzie powołano obwody głosowania – komisje liczą 6 osób.
Nie można zgłosić kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej bez jego zgody.
Kandydatem do pracy w komisji wyborczej może być osoba, która:
• jest ujęta w stałym spisie wyborców na obszarze województwa, w którym znajduje się
gmina
• właściwa dla tej komisji
• posiada prawo do głosowania

• ma ukończone 18 lat
• jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej, ale nie jest pozbawiona
• prawa głosu w państwie członkowskim, którego jest obywatelem
Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
Członkiem komisji wyborczej nie może być:
• kandydat w wyborach
• pełnomocnik wyborczy
• pełnomocnik finansowy
• mąż zaufania lub obserwator społeczny
• członkowie rodziny kandydatów (wstępni i zstępni)
Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami
samorządowymi, oraz ich adresy znajdą się na stronie internetowej Państwowej Komisji
Wyborczej
Tam też znajdą się wszystkie wzory dokumentów potrzebnych dla zgłoszenia kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych.
opracowała: Zofia Rogowska

