
Wyjaśnienia dotyczące powoływania 

przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego urzędników wyborczych 

1. Zgodnie z art. 191b § 1 i 2 Kodeksu wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może 

być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego 

urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu, a ponadto 

urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze 

której ma miejsce zatrudnienia. 

Powyższe należy rozumieć w ten sposób, że m. in. osoba zatrudniona: 

1) w starostwie powiatowym lub w urzędzie gminy wiejskiej, mających siedzibę 

na obszarze miasta na prawach powiatu, może być urzędnikiem wyborczym 

w tym mieście na prawach powiatu; nie ma przy tym znaczenia, czy mieszka 

w tym mieście, czy też nie; 

2) w starostwie powiatowym lub w urzędzie miasta może być urzędnikiem 

wyborczym w gminie wiejskiej mającej siedzibę na obszarze tego miasta, 

pod warunkiem, że nie mieszka na terenie tej gminy wiejskiej; 

3) w urzędzie gminy wiejskiej może być urzędnikiem wyborczym w mieście, 

w którym znajduje się siedziba urzędu tej gminy, pod warunkiem, że nie mieszka 

w tym mieście (chyba, że jest to miasto na prawach powiatu  

— wówczas może w nim mieszkać). 

2. Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie 

umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 

W związku z tym, że zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego urzędników 

wyborczych powołuje się spośród pracowników urzędów obsługujących organy 

administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych albo przez nie 

nadzorowanych, osoby wykonujące pracę w tych urzędach w ramach innego 

stosunku prawnego niż stosunek pracy (np. na podstawie umów 

cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenia), nie mogą być urzędnikami 

wyborczymi, gdyż nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy. 

3. W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami Państwowa Komisja Wyborcza 

wyjaśniała, że m. in. pracownicy sądów (np. urzędnicy sądowi) oraz nauczyciele 



akademiccy, nie należą do grona pracowników spełniających wymogi art. 191c § 1 

Kodeksu wyborczego. Nie mogą zatem zostać powołani na funkcję urzędnika 

wyborczego. 

4. Na druku zgłoszenia kandydata można podać kilka gmin, w których chce się pełnić 

funkcję urzędnika wyborczego. Zgłoszenie można także złożyć na odrębnym druku 

dla każdej gminy. Jednakże trzeba mieć przy tym na uwadze, że ze względu na 

zakres zadań urzędnika wyborczego, niemożliwe jest jednoczesne pełnienie 

funkcji urzędnika wyborczego przez daną osobę w więcej niż jednej gminie. 

5. Podziału zadań pomiędzy urzędników wyborczych w danej gminie dokonywał 

będzie komisarz wyborczy. 

6. Przepisy ustawy Kodeks wyborczy nie przewidują zwrotu kosztów dojazdu 

urzędnika wyborczego do gminy, w której będzie on pełnił swoją funkcję. 


