
POWOŁYWANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORAC H PE 

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej w obwodach stałych powołuje się: 

1) od 5 do 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców; 

2) od 5 do 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców; 

3) od 5 do 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców; 

4) od 5 do 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców. 

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej w województwie opolskim  
(obywatel PL oraz obywatel UE niebędący obywatelem PL): 

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

2) musi być ujęta w rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa opolskiego. 

Na podstawie listy zarejestrowanych komitetów wyborczych (stan na 4.04.2019 r. – ostateczny termin 
rejestracji upływa w dniu 8.04.2019 r.), jedynym komitetem tzw. „uprzywilejowanym”, spełniającym 
warunki określone w art. 182 § 2 pkt 1, będzie KW Prawo i Sprawiedliwość. 

Uprzywilejowanie, o którym mowa wyżej polega na tym, że jeżeli do danej komisji zostanie zgłoszona 
jedna osoba przez ten komitet, to ma pewne miejsce, niezależnie od liczby zgłoszeń z innych komitetów. 
Gdyby miało dojść do losowania składu, to ta jedna osoba nie bierze udziału w tym losowaniu. 

Każdy z pozostałych komitetów zarejestrowanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (pełna lista 
komitetów dostępna jest na stronie wizualizacji wyborów https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/komitety), co do 
zasady, może również zgłosić po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej w kraju. 
Jeżeli liczba kandydatów w danej komisji nie przekroczy tej maksymalnej wskazanej wyżej, osoby te 
powoływane są automatycznie w skład komisji. 

W skład obwodowych komisji wyborczych w obwodach odrębnych powołuje się 5 osób spośród 
kandydatów zgłoszonych przez wszystkie komitety. W przypadku obwodów odrębnych nie ma 
zastosowania uprzywilejowanie, o którym mowa wyżej. 

Nie ma żadnych przeciwskazań, by komitety wyborcze zgłaszały od razu więcej niż jedną osobę do składu 
każdej komisji. Osoby z pozycji innych niż pierwsza, będą mogły być wykorzystane jako zgłoszone w 
dodatkowym terminie, po wydaniu Informacji Komisarza Wyborczego, w sytuacji, o której mowa w art. 182 
§ 7 pkt 1. Osoby takie będą mogły być też traktowane jako rezerwowe, w przypadku konieczności zmian w 
komisji. W drugim terminie (wynikającym z Informacji Komisarza Wyborczego), każdy komitet będzie 
mógł mieć zaliczone z tych pierwszych zgłoszeń bądź zgłosić dodatkowo tyle osób, ile brakuje do 
ustawowego maksymalnego składu liczbowego danej komisji. Gdyby zgłoszeń „dodatkowych” było więcej 
niż miejsc, spośród kandydatów z miejsc poza pierwszym nastąpi losowanie (drugi i kolejny kandydat KW 
Prawo  
i Sprawiedliwość nie jest już traktowany jako uprzywilejowany w stosunku do pozostałych). 

Gdyby do danej obwodowej komisji uprawnione komitety zgłosiły po jednym kandydacie a liczba w ten 
sposób zgłoszonych przekroczyłaby maksymalną możliwą do powołania w danej komisji, wtedy będzie 
musiało zostać przeprowadzone losowanie kandydatów z pierwszych miejsc (z wyjątkiem KW Prawo  
i Sprawiedliwość) – art. 182 § 7 pkt 2. 

Gdy, po upływie dodatkowego terminu, skład którejś komisji będzie mniejszy niż 5 osób – Komisarz 
wyborczy będzie uzupełniał skład spośród wyborców, którzy zgłaszają się sami do Delegatury KBW w 
Opolu bądź do właściwego Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 182 § 8b pkt 2 Komisarz wyborczy może też 
uzupełniać skład komisji, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy 
obwodowej komisji wyborczej, czyli do składu maksymalnego. Jeżeli tylko tacy kandydaci zgłoszeni 
samodzielnie będą, to będziemy chcieli nimi uzupełniać maksymalnie dużą liczbę komisji.   


