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Informacja
o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego
oraz propozycje ich zmiany

Zgodnie z art. 160 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza przedstawia
informację o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje zmiany
i uzupełnienia niektórych przepisów. Propozycje niniejsze wynikają z doświadczeń
zgromadzonych przez Państwową Komisję Wyborczą i komisarzy wyborczych w toku
przygotowań i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniach 21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r.
Państwowa

Komisja

Wyborcza

ocenia

na

podstawie

zgromadzonych

doświadczeń, że pewne rozwiązania, po dokonaniu licznych nowelizacji Kodeksu
wyborczego, budziły wątpliwości i rodziły problemy podczas przeprowadzenia wyborów.
W poniższej informacji wskazane zostały dwa rodzaje propozycji zmian:
w pierwszej kolejności zmiany dotyczące wszystkich wyborów (pkt 1-13), które
powinny zostać wprowadzone jak najszybciej, a w dalszej części zmiany dotyczące
wyborów samorządowych (pkt 14-22):
1) zmiany wymagają zasady dotyczące powoływania obwodowych komisji wyborczych
oraz uzupełniania ich składów. Występowały bowiem trudności z ich powołaniem,
a następnie

występowała

duża

rotacja

w

składach

tych

komisji,

związana

z rezygnacjami ich członków. Problematyczne było także uzupełnienie składów
komisji. Obowiązujące przepisy, przy niedostatecznej liczbie kandydatów zgłaszanych
przez komitety wyborcze i znacznej liczbie rezygnacji członków obwodowych komisji
wyborczych, powodowały duże obciążenie pracowników delegatur Krajowego Biura
Wyborczego oraz urzędów gmin, którzy w ostatnich dniach przed dniem głosowania
w większości poświęcali czas na wykonywanie zadań związanych ze zmianami
w składach obwodowych komisji wyborczych i uzupełnianiem ich składów.
Z uwagi na fakt, że w chwili obecnej przepisy Kodeksu wyborczego pozwalają
na uzupełnienie

składów

obwodowych

komisji

wyborczych

wyłącznie
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do ich minimalnego

składu,

tj.

5 osób,

wymagało

to

ogromnego

wysiłku

organizacyjnego ze strony Krajowego Biura Wyborczego, a ponadto stałej współpracy
komisarzy wyborczych i pracowników delegatur Krajowego Biura Wyborczego
z właściwymi urzędami gmin, która nie zawsze przebiegała w sposób prawidłowy.
Państwowa Komisja Wyborcza raz jeszcze przy tym podkreśla, że liczba kandydatów
do składów obwodowych komisji wyborczych zgłoszona przez komitety wyborcze
uczestniczące w wyborach była niewystarczająca, a w przypadku niektórych gmin
praktycznie znikoma. Problemy z naborem kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych występowały przede wszystkim w dużych miastach.
Ponadto problematyczne było przekazywanie dokumentów pomiędzy obwodową
komisją wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie a obwodową komisją
wyborczą ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w tym sporządzenie
protokołu

przekazania,

o

czym

mowa

w

art.

70

Kodeksu

wyborczego.

Mimo szczegółowych wytycznych w tym zakresie, wydanych przez Państwową
Komisję Wyborczą, wątpliwości niektórych obwodowych komisji wyborczych budził
zakres czynności, które miały wykonywać te komisje podczas przekazywania
dokumentów i sporządzania protokołu głosowania. Duża część komisji nie przeliczyła
otrzymanych przed rozpoczęciem głosowania kart do głosowania, co powodowało
późniejszą niemożność prawidłowego ustalenia wyników głosowania. Występowały
także trudności w porozumieniu się pomiędzy członkami poszczególnych komisji,
które wynikały m. in. z konfliktów charakterologicznych, co również utrudniało
prawidłowe sporządzenie protokołu przekazania. W nielicznych przypadkach można
było zaobserwować brak poczucia odpowiedzialności za wykonanie części zadań
przynależnych danej komisji. Skutkiem tego były błędy w protokołach, w szczególności
dotyczące rozliczenia kart do głosowania.
Dlatego też należy rozważyć, czy pozostawić przepisy przewidujące wykonywanie
zadań przez dwie obwodowe komisje wyborcze, tj. do spraw przeprowadzenia
głosowania w obwodzie i

ds.

ustalenia wyników głosowania w obwodzie,

lub, ze względu na zakres zadań, pozostawić przepisy przewidujące wykonywanie
zadań przez dwie obwodowe komisje wyborcze jedynie w wyborach samorządowych,
z wyłączeniem

wyborów

przeprowadzanych

w

toku

kadencji.

W

przypadku

przeprowadzania wyborów przez dwie obwodowe komisje wyborcze należy dodać
przepis, zgodnie z którym obie obwodowe komisje wyborcze ustalałyby razem również
liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
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Z uwagi na powyższe w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej konieczne jest:
a) dokonanie zmiany organu powołującego obwodowe komisje wyborcze. Obecnie 100
komisarzy wyborczych odpowiedzialnych było za powołanie 53 966 obwodowych
komisji wyborczych. Oznaczało to, że większość czynności z tym związanych
wykonywana była przez urzędników wyborczych za pośrednictwem obsługujących
ich urzędów gmin. Nie jest bowiem możliwe by zadania te zostały wykonane przez
pracowników delegatur Krajowego Biura Wyborczego obsługujących komisarzy
wyborczych, w których zatrudnianych jest ok. 5-7 osób. Poza tym pracownicy
delegatury Krajowego Biura Wyborczego nie dysponują dostępem do rejestru
wyborców prowadzonego przez gminy, co uniemożliwia dokonanie bezpośrednio
przez nich weryfikacji kandydatów na członków komisji. Należałoby zatem
rozważyć,

aby

obwodowe

komisje

wyborcze

w wyborach

do

Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i do Parlamentu Europejskiego powoływane były, tak jak
w poprzednio obowiązującym stanie prawnym, przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta),
b) wprowadzenie

możliwości

powołania

obwodowych

komisji

wyborczych

przez komisarza wyborczego w pełnym składzie, również w przypadku zgłoszenia
zbyt małej liczby kandydatów przez komitety wyborcze, a także uzupełniania
komisji do ich pełnego składu. Jak wskazano wyżej w obecnym stanie prawnym
komisarz wyborczy może powołać tylko osoby zgłoszone przez komitety wyborcze,
a uzupełnić skład jedynie do minimalnego, tj. do 5 osób. Liczba ta jest zbyt mała.
Należy przy tym zauważyć, że w niektórych gminach była możliwość powołania
komisji nawet w pełnym składzie w wyniku uzupełnienia spośród wyborców,
lecz przepisy to uniemożliwiały,
c) wprowadzenie

możliwości

powoływania

obwodowych

komisji

wyborczych

w zróżnicowanych składach, w zależności od wielkości obwodu głosowania.
W obowiązującym stanie prawnym obwodowe komisje powoływane są w składzie
9 osób (minimalny skład - 5 osób). Należy przy tym zauważyć, że w najmniejszym
stałym obwodzie głosowania liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosi
31 (stały obwód głosowania utworzony ze względu na miejscowe warunki, zgodnie
z art. 12 § 3 zdanie drugie Kodeksu wyborczego). Spośród stałych obwodów
głosowania

2 727

obwodów

liczy

poniżej

500

wyborców

uprawnionych

do głosowania. Zgodnie natomiast z art. 12 § 2 Kodeksu wyborczego stały obwód
głosowania obejmować może do 4 000 mieszkańców. W ostatnich wyborach
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samorządowych największy obwód głosowania obejmował 3 379 wyborców
(Warszawa). Prawie 300 obwodów głosowania na obszarze kraju obejmowało
natomiast powyżej 2500 wyborców (38 obwodów powyżej 3 000). Dlatego
też konieczne jest uzależnienie liczby członków komisji od wielkości obwodu
głosowania. Ponadto w obwodach odrębnych liczba członków komisji powinna
zostać również dostosowana do tego typu obwodów. W chwili obecnej liczba
członków komisji wynosi 6 osób dla wszystkich obwodów odrębnych. Przykładowo
w

odrębnym

obwodzie

głosowania

w

szpitalu

przy

ul.

Wita

Stwosza

41 w Katowicach, w którym w dniu wyborów uprawnione do głosowania jedynie
do Sejmiku Województwa Śląskiego były 4 osoby, obwodowe komisje wyborcze
wykonywały swoje zadania w 6 osobowych składach,
d) dokonanie zmiany terminu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Obecnie w wyborach tych
zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów, a komisje
powoływane są w 21 dniu przed dniem wyborów. Wykonanie czynności związanych
z powołaniem komisji w tak krótkim terminie w sposób prawidłowy byłoby
niezwykle trudne. Należy także zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym
w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego wykonanie tych czynności
we wskazanych terminach jest w praktyce niemożliwe, gdyż termin zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływał będzie w dniu
3 maja 2019 r., tj. piątek (23 dzień przed dniem wyborów). Jednakże w związku
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten ulega wydłużeniu do 6 maja 2019 r.,
tj. poniedziałek (20 dzień przed dniem wyborów) i będzie, zgodnie z art. 182 § 1
Kodeksu wyborczego, pokrywał się z terminem powołania tych komisji. Powołanie
komisji wiąże się z koniecznością wykonania szeregu czynności, w tym często
z koniecznością przeprowadzenia losowania, o czym muszą zostać zawiadomieni
pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych. Nie jest możliwe wykonanie
ustawowych obowiązków, jeśli termin zgłoszenia kandydatów i jednocześnie
powołania komisji upływa tego samego dnia. Dlatego też zgłoszenia kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych w wymienionych na wstępie
wyborach, powinny być dokonywane w terminie dłuższym. Proponuje się zatem
ujednolicić ten termin, ustalając analogicznie, jak w wyborach do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów

