OCHRONA LOKALI OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
w czasie przerw w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami

Art. 47. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy
(stan prawny na dzień 6 maja 2020 r.)

§ 1. Głosowania nie wolno przerywać. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń
głosowanie było przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza może zarządzić
jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. (…)

1. WYDARZENIA NADZWYCZAJNE *
Kodeks wyborczy nie określa, jakie wydarzenia mają charakter
nadzwyczajny.
W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że
wydarzenia nadzwyczajne, które uniemożliwiają
przeprowadzenie jakiejś czynności prawne, to realne w świecie
zewnętrznym wydarzenia, które wyłączają lub ograniczają w
poważnym stopniu dokonanie takiej czynności.

* Stefan J. Jaworski - Komentarz do art. 47 Kodeksu Wyborczego

2. WYDARZENIA NADZWYCZAJNE*
Na gruncie prawa wyborczego mogą to być takie wydarzenia, jak:
• katastrofalna powódź,
• zalanie lokalu wyborczego,
• obfite opady śniegu i deszczu,
• katastrofa środowiska naturalnego,
• katastrofa budowlana, epidemiologiczna, promieniotwórcza,
• katastrofa w komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej,
• katastrofa pożaru,
ale także na przykład konieczność dodrukowanie kart do głosowania, jeżeli te przeszkody
utrudniają bądź paraliżują pracę obwodowej komisji wyborczej i wykluczają lub w
poważnym stopniu ograniczają dotarcie wyborców do lokalu wyborczego

* Stefan J. Jaworski - Komentarz do art. 47 Kodeksu Wyborczego

3. WYDARZENIA NADZWYCZAJNE*
Przyjmuje się, że nie są takimi nadzwyczajnymi wydarzeniami różne przejściowe
przeszkody natury techniczno-organizacyjnej, które utrudniają punktualne rozpoczęcie
głosowania bądź jego sprawne kontynuowanie.
Nie są więc nimi na przykład opóźnienie przybycia do lokalu przewodniczącego
komisji, brak klucza do budynku lub lokalu, brak energii elektrycznej w lokalu, brak
klucza do sejfu, w którym zabezpieczono pieczęcie i karty do głosowania itp.
Przeszkody natury technicznej powinny być niezwłocznie usunięte przy pomocy
służb organizatora lokalu wyborczego.

* Stefan J. Jaworski - Komentarz do art. 47 Kodeksu Wyborczego

Art. 47. Ustawy – Kodeks Wyborczy
§ 5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania
w zakresie ochrony lokalu komisji w czasie przerwy w głosowaniu, w tym
również zasady udzielania przez Policję pomocy wójtom w celu prawidłowej ochrony
tych lokali.
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 28 sierpnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali
obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Ochrona lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami polega na:

• sprawowaniu stałego, zewnętrznego dozoru lokalu
wyborczego
• sprawdzaniu stanu zabezpieczeń lokalu wyborczego

przez przedstawicieli wyznaczonych w tym celu przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta).

WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA
nie później niż 14 dni przed terminem wyborów:
1.

1

wyznacza swoich przedstawicieli ( w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony

lokalu wyborczego, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu
technicznego istniejących zabezpieczeń), na podstawie pisemnych upoważnień ,
(w których podaje ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania);

2. przekazuje przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej oraz osobie kierującej
jednostką organizacyjną, w której usytuowany jest lokal wyborczy, dane osobowe
swoich przedstawicieli , w szczególności ich imiona, nazwiska oraz adresy
zamieszkania;

3. Zapewnia:
• swoim przedstawicielom środki łączności umożliwiające utrzymywanie kontaktu z
właściwą miejscowo jednostką Policji;
• w miarę możliwości, umiejscowienie siedziby lokalu wyborczego w obiektach
wyposażonych w środki zabezpieczenia technicznego, takie jak: ogrodzenia, kraty w
oknach, wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.

WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT MIASTA
nie później niż 14 dni przed terminem wyborów:

2

4. uzgadnia z osobą kierującą jednostką organizacyjną , w której usytuowany jest
lokal wyborczy, możliwość korzystania ze środków łączności znajdujących się w tej
jednostce;

5. przekazuje właściwemu terytorialnie komendantowi powiatowemu
(miejskiemu, rejonowemu) Policji listę przedstawicieli wyznaczonych do
ochrony poszczególnych lokali wyborczych, zawierającą ich imiona, nazwiska oraz adresy
zamieszkania, a także wykaz wykorzystywanych przez nich numerów telefonów lub innych
środków łączności;

KOMENDANT MIEJSKI/POWIATOWY POLICJI
nie później niż 7 dni przed terminem wyborów:
W ramach udzielania przez Policję pomocy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
w celu prawidłowej ochrony lokali wyborczych i w celu odpowiedniego przygotowania
jego przedstawicieli do sprawowania ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami:
1. Przeprowadzi instruktaż dla przedstawicieli wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w
zakresie dotyczącym ochrony lokali wyborczych podczas przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami;
2. Zapozna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z występującymi zagrożeniami,
mogącymi mieć wpływ na zabezpieczenie lokali w czasie przerwy w głosowaniu
spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami;
3. Uzgodni z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) procedurę zwracania się do Policji
o pomoc przez przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę zamkniętego lokalu
wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
wydarzeniami.

PODSTAWOWE ZADANIA OSÓB WYZNACZONYCH DO
OCHRONY LOKALI WYBORCZYCH
( W PRZYPADKU PRZERWY W GŁOSOWANIU SPOWODOWANEJ NADZWYCZAJNYMI W YDARZENIAMI )

1. Pełnienie zewnętrznego stałego dozoru nad lokalem wyborczym
2. Kontrola zamknięcia i nienaruszenia drzwi i okien lokalu wyborczego do czasu jego
ponownego otwarcia
3. Ochrona zamkniętego lokalu wyborczego przed
• włamaniem,
• kradzieżą
• dewastacją mienia.
4. Współdziałanie z instytucjami powołanymi do zabezpieczenia porządku (Policja, Straż
Pożarna, Straż Miejska).
5. Niezwłoczne informowanie Policji oraz przewodniczącego OKW o zaistniałych wypadkach
włamań, kradzieży, dewastacji mienia i innych ważnych wydarzeniach.
6. Zabezpieczanie w możliwy sposób śladów stwierdzonych przestępstw przeciw mieniu
(odgrodzenie miejsca zdarzenia, niedopuszczenie osób postronnych, zabezpieczenie
przed zatarciem itp.).

ZAGROŻENIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA ZABEZPIECZENIE
LOKALI WYBORCZYCH
( W PRZYPADKU PRZERWY W GŁOSOWANIU SPOWODOWANEJ NADZWYCZAJNYMI W YDARZENIAMI )

1. Naruszenie przez osoby nieuprawnione zamknięcia drzwi i okien
lokalu wyborczego;
2. Włamanie do lokalu wyborczego i kradzież mienia, ingerencja w
przebieg wyborów
3. Niszczenie mienia
4. Zgłoszenie kaskadowe o podłożeniu ładunku wybuchowego lub
substancji trującej w siedzibie lokalu wyborczego, przesłane
w formie wiadomości e-mail za pośrednictwem zapewniającej
anonimowość sieci TOR,

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI W PRZYPADKU
ZGŁOSZENIA O PODŁOŻENIU ŁADUNKU WYBUCHOWEGO
LUB SUBSTANCJI TRUJĄCEJ:
➢ decyzję o ewakuacji lub jej braku podejmuje
administrator obiektu (w tym przypadku przewodniczący
komisji wyborczej);
➢ decyzja o ewakuacji powinna być podjęta na podstawie
wydanej przez CBŚP oceny wiarygodności zgłoszenia
o podłożeniu ładunku wybuchowego lub substancji
trującej, która zostanie przekazana przez Policję, a także
realnego zagrożenia;

PROCEDURA ZWRACANIA SIĘ DO POLICJI O POMOC PRZEZ
PRZEDSTAWICIELI WYZNACZONYCH DO OCHRONY LOKALI
WYBORCZYCH
( W PRZYPADKU PRZERWY W GŁOSOWANIU SPOWODOWANEJ NADZWYCZAJNYMI W YDARZENIAMI )

1. Połączenie telefoniczne – nr 112 lub 997;
Połączenie z WCPR
„Proszę o połączenie z
Komendą Miejską Policji
w Nowym Sączu”

Połączenie z jednostką Policji
1.
2.
•
•
•
•

Przedstawić się, podać numer telefonu, pod którym
w razie konieczności oddzwoni dyżurny;
Spokojnie i rzeczowo przekazać najistotniejsze
informacje;
Co się wydarzyło;
Gdzie (w jakiej miejscowości, adres, jak dojechać;)
W jakim czasie się to stało;
Czy obecnie jest jeszcze zagrożenie

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

