
 

 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r. 

PAŃSTWOWA 

KOMISJA WYBORCZA 

ZPOW-032-4/18 

Pan 

Andrzej MACIEJEWSKI 

Przewodniczący Komisji 

Samorządu Terytorialnego 

i Polityki Regionalnej 

Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na pismo z dnia 11 kwietnia 

2018 r. znak STR-015-72-18, informuje, co następuje. 

Państwowa Komisja Wyborcza zgłaszała uwagi dotyczące rozwiązań 

wprowadzonych do Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130) 

już na etapie prac parlamentarnych w zakresie projektu tej ustawy. W związku z tym 

Państwowa Komisja Wyborcza w załączeniu przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie 

z dnia 16 listopada 2017 r. znak ZPOW-023-10/17, które zostało przekazane 

m. in. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz klubom parlamentarnym 

i poselskim. Dodatkowo stanowisko w tym zakresie od dnia 22 listopada 2017 r. dostępne 

jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl zakładka 

Wyjaśnienia, stanowiska, komunikaty). Państwowa Komisja Wyborcza podnosiła 

zastrzeżenia dotyczące nowej regulacji w sprawie ważności głosu, a w szczególności 

zmiany art. 5 pkt 12 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym znakiem „X” są co najmniej 

dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki, a nie jak dotychczas dwie linie, które 
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przecinają się w obrębie kratki. Zmiana ta, powiązana z nowym brzmieniem art. 41 

Kodeksu wyborczego, może powodować wątpliwości u wyborców, w jaki sposób oddać 

ważny głos, a przede wszystkim wątpliwości obwodowych komisji wyborczych 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie co do ważności głosu oddanego przez 

wyborcę w sposób odbiegający od znaków najczęściej spotykanych w dotychczasowych 

wyborach. 

Obecnie występują problemy związane z rekrutacją kandydatów na urzędników 

wyborczych, w szczególności w dużych miastach. Zgodnie z art. 14 ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych Szef Krajowego Biura 

Wyborczego powinien powołać urzędników wyborczych (Korpus Urzędników 

Wyborczych) do dnia 2 maja 2018 r. Jak wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej 

z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania 

urzędników wyborczych, we wskazanym terminie powinno zostać powołanych 4 556 

urzędników wyborczych. Natomiast na dzień 18 kwietnia 2018 r. zgłosiło się 2 917 

kandydatów. W związku z tym został wdrożony tryb wynikający z § 5 ust. 1 powołanej 

wyżej uchwały w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników 

wyborczych, tj. dyrektorzy delegatur Krajowego Biura Wyborczego występują 

do wojewody, marszałka województwa, starostów i wójtów (burmistrzów, prezydentów 

miast) o zgłoszenie, w terminie 7 dni, brakujących kandydatów. 

Problemy związane z rekrutacją wynikają przede wszystkim z zakazu 

wykonywania funkcji urzędnika wyborczego w gminie, w której ma się miejsce 

zatrudnienia, a także (poza miastami na prawach powiatu) w gminie, w której ma się 

miejsce zamieszkania. Duże zainteresowanie pełnieniem tej funkcji deklarowali także 

emeryci, którzy byli urzędnikami wyborczymi powoływanymi zgodnie z dotychczasowymi 

przepisami, a pozbawieni możliwości pełnienia tej funkcji z uwagi na odejście z pracy. 

Wydaje się nadto, że ustawodawca mógłby odstąpić od rygorystycznego wymogu 

powoływania urzędników wyborczych tylko spośród grona pracowników urzędów 

obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej, co niewątpliwie otworzyłby 

drogę dla kandydatów wywodzących się m.in. z samorządów zawodowych (aplikanci 

adwokaccy, radcowscy), asystenci sądowi itd. 
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Kolejną kwestią podnoszoną przez potencjalnych kandydatów na urzędnika 

wyborczego jest sprawa niskiego wynagrodzenia, przy jednoczesnej ewentualnej utracie 

części wynagrodzenia i związanych z nim pochodnych w miejscu zatrudnienia. Rozważenia 

wymaga również ewentualne zwiększenie wynagrodzenia w celu zrekompensowania 

ponoszonych przez urzędników wyborczych kosztów dojazdu do gminy, w której 

wykonywać będą swoją funkcję. Odnotować przy tym należy, że pojawiają się postulaty, 

popierane przez Państwową Komisję Wyborczą, aby urzędnicy wyborczy otrzymywali 

wynagrodzenie nie tylko w okresie określonym w obowiązujących przepisach (od dnia 

zarządzenia właściwych wyborów do dnia rozstrzygnięcia protestów wyborczych 

oraz w innych sytuacjach, gdy jest to konieczne), lecz, w dużo niższym wymiarze, także 

w ciągu całego roku. Mogłoby to wiązać się z nałożeniem na urzędników wyborczych 

nowych ustawowych zadań. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwracała też uwagę na zagrożenie 

nieskompletowania składów obwodowych komisji wyborczych. Należy przypomnieć, 

że w obowiązującym stanie prawnym dla jednego obwodu głosowania muszą zostać 

powołane dwie komisje obwodowe, tj. obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia 

głosowania w obwodzie i obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania 

w obwodzie (art. 181a Kodeksu wyborczego), w skład których, co do zasady powołuje się 

9 członków (art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego). Oznacza to praktycznie podwojenie liczby 

członków obwodowych komisji wyborczych w stosunku do wcześniej obowiązującego 

stanu prawnego. Uwzględniając, że głosowanie w wyborach samorządowych zostanie 

przeprowadzone w około 27 500 obwodach (w 2014 r. – 27 435 obwodów), przy założeniu 

powołania komisji w pełnych składach, konieczne będzie powołanie w ich skład 

ok. 495 000 członków. Wprawdzie art. 182a § 8a Kodeksu wyborczego stanowi, 

że w przypadku niedokonania zgłoszenia wystarczającej liczby kandydatów do składu 

komisji, minimalny skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków, 

lecz biorąc pod uwagę konieczność powołania dwóch obwodowych komisji wyborczych, 

konieczne będzie uzyskanie co najmniej 10 zgłoszeń w każdym obwodzie stałym. 

Nie sposób w tym miejscu pominąć, że w wyborach samorządowych również 

terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkie, powiatowe, gminne (miejskie) i dzielnicowe 

w m.st. Warszawie), co do zasady, powoływane są spośród wyborców. Zatem dodatkowo 
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trzeba będzie zapewnić kandydatów dla powołania ok. 2 826 terytorialnych komisji 

wyborczych.  

Poza tym Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że zmiany przepisów 

Kodeksu wyborczego dokonane powołaną wyżej nowelizacją spowodowały, 

że w samorządach powstało przeświadczenie o zdecydowanym ograniczeniu ich roli 

w organizacji wyborów. W rzeczywistości jednak, mimo powołania Korpusu Urzędników 

Wyborczych, jednostki samorządu terytorialnego, a przede wszystkim gminy, wykonywały 

będą większość dotychczasowych zadań związanych z organizacją wyborów, na podstawie 

przepisów Kodeksu wyborczego oraz rozporządzeń. 

Należy tu w szczególności wymienić m. in.: 

1) prowadzenie stałego rejestru wyborców (art. 18 § 11 Kodeksu wyborczego); 

2) sporządzanie spisów wyborców (art. 26 § 10 Kodeksu wyborczego); 

3) przekazywanie wyborcom niepełnosprawnym informacji o wyborach (art. 37a Kodeksu 

wyborczego); 

4) zapewnienie lokali dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (art. 156 § 

2 pkt 1 i art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego); 

5) zapewnienie wyposażenia lokali wyborczych, tj. m. in. godła państwowego, 

odpowiedniej liczby łatwo dostępnych miejsc umożliwiających każdemu wyborcy 

nieskrępowane zapoznanie się z kartą do głosowania oraz jej wypełnienie w sposób 

niewidoczny dla innych osób oraz przezroczystych urn wyborczych (art.39a, 41a § 1, 52 

§ 5a i art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego); 

6) wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa (art. 56, 

56 i 58 § 1 Kodeksu wyborczego); 

7) zapewnianie odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie 

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 

(art. 114 Kodeksu wyborczego); 

8) zapewnienie obsługi urzędnikom wyborczym oraz warunków pracy umożliwiających 

im prawidłowe wykonywanie zadań; 

9) zapewnienie wyborcom, w ciągu 30 dni od dnia przekazania, wglądu do kopii protokołu 

głosowania w obwodzie, w siedzibie gminy, do której przekazano kopię protokołu 

(art. 77 § 3 Kodeksu wyborczego). 
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Odnosząc się do innych kwestii wiążących się z ewentualną koniecznością 

nowelizacji przepisów Kodeksu wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje 

Wysokiej Komisji uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące 

zgodności przepisów Kodeksu wyborczego wprowadzających wymóg transmisji 

i nagrywania prac obwodowych komisji wyborczych z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), które Komisja podziela. W związku z tym Państwowa Komisja 

Wyborcza zwróciła się do najwyższych władz państwowych o rozważenie podjęcia działań 

zmierzających do zmiany przepisów Kodeksu wyborczego w tym zakresie. 

Nadto pilnej nowelizacji wymaga przepis art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 

poz. 130), mający na celu zapewnienie szybkości oraz sprawności postępowania 

sądowoadministracyjnego w sprawach skarg na akty organów wyborczych dotyczących 

podziału gminy na okręgi wyborcze. Analogiczny problem dotyczy również art. 420 § 2 

Kodeksu wyborczego w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. 

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, że nie jest uprawniona 

do zajmowania stanowiska w sprawie ewentualnego wydłużenia obecnej kadencji organów 

jednostek samorządu terytorialnego i przesunięcia terminów wyborów na wiosnę 2019 r. 

Zał. 2 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

(-) Wojciech Hermeliński 
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