
Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego:  

 

Art. 182 § 2. Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez 

pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby  

 

1) w liczbie nie mniejszej niż 2/3 ustawowego składu komisji - po jednej osobie zgłoszonej przez 

każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących komitety wyborcze utworzone przez 

partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich 

wyborach: wybrano radnych do sejmiku województwa, z tym że kandydatów można zgłaszać 

tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich 

wyborach radnych do sejmiku województwa, albo wybrano posłów do Sejmu; jeżeli liczba takich 

komitetów wyborczych jest mniejsza niż 2/3 ustawowego składu komisji, prawo wskazania 

dodatkowej osoby mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 2,  

2) po jednej osobie zgłoszonej przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących 

pozostałe komitety wyborcze  

 

– z zastrzeżeniem § 7  - Gdyby liczba członków komisji powołanych na podstawie § 2:  

1) okazała się mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji - pozostałych kandydatów do składu 

komisji wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich 

pełnomocników wyborczych; każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do 

ustawowego składu liczbowego komisji;  

2) miała być większa niż ustawowy skład liczbowy komisji - kandydatów do składu komisji,  

w liczbie stanowiącej różnicę między ustawowym składem liczbowym komisji a liczbą członków 

powoływanych na podstawie § 2 pkt 1, wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób 

zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych, o których mowa w § 2 pkt 2; każdy z nich może 

zgłosić do losowania tylko jedną osobę. 

 

Art. 182 § 3. W skład obwodowych komisji wyborczych, w odrębnych obwodach głosowania 

powołuje się 5 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub 

upoważnione przez nich osoby.  
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Dodatkowo:  

Art. 182 § 4. Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:  

 

1) musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;  

2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.  

§ 5. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonuje się 

najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.  

§ 6. Zgłoszenie do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, 

której ma dotyczyć. 

 

Art. 182 § 8b. Komisarz wyborczy:  

1) uzupełnia skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż minimalny 

skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej,  

2) może uzupełnić skład komisji - jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 

ustawowy skład liczbowy obwodowej komisji wyborczej  

– spośród wyborców spełniających warunek, o którym mowa w § 4.  

§ 8c. Wyborcy, o których mowa w § 8b, mogą zgłaszać swoje kandydatury komisarzowi 

wyborczemu. 


