
UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania 
w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 

sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 160 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. 2 Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku 
żart. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulaminy terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania 
w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. 
w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych 

do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
(M. P. z 2014 r. poz. 789).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej

Wojciech Hermeliński



Załączniki do uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 3 września 2018 r. (poz. ...) 
Załącznik nr 1

REGULAMIN TERYTORIALNYCH KOMISJI WYBORCZYCH 

§ 1. Terytorialna komisja wyborcza: wojewódzka, powiatowa, gminna (miejska) 

dzielnicowa, zwana dalej „komisją”, wykonuje swoje zadania określone w ustawie 

z dnia 5 stycznia 2011 r. -  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), 

zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, stosując się do wytycznych i innych uchwał 

oraz wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej, a także wyjaśnień komisarza 

wyborczego.

§ 2. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, który w szczególności:

1) czuwa nad wykonywaniem zadań komisji;

2) reprezentuje komisję na zewnątrz;

3) ustala projekt porządku obrad komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;

4) podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których 

uczestniczył, oraz pisma i inne dokumenty związane z działalnością komisji, 

z zastrzeżeniem spraw wymienionych w § 10.

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni zastępca 

przewodniczącego komisji.

§ 3. 1. Komisja niezwłocznie po jej powołaniu zbiera się na pierwszym posiedzeniu, 

które zwołuje właściwy komisarz wyborczy, a organizuje odpowiednio marszałek 

województwa, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta.

2. Na pierwszym posiedzeniu komisja:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji, z wyłączeniem komisji, 

w których funkcję przewodniczącego pełni osoba wskazana przez komisarza 

wyborczego;

2) wybiera zastępcę przewodniczącego komisji;

3) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób 

wchodzących w jej skład;

4) ustala sposób niezwłocznego podania do publicznej wiadomości informacji 

o swoim składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach;

5) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list

1


