
 

 
 

Instrukcja  
dla członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum  

delegowanych przez 
Warszawsk ą Wspólnot ę Samorz ądow ą 

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum (OKR)  

OKR powinna składać się z 4 osób wskazanych przez Prezydenta m. st. Warszawy 
i 4 osób wskazanych przez inicjatora referendum, którym jest Warszawska 
Wspólnota Samorządowa. W przypadku zgłoszenia przez którąś ze stron mniejszej 
liczby osób, skład komisji powinien być uzupełniony przez Komisarza Wyborczego 
przez powołanie osób niewskazanych przez żadną ze stron. OKR na pierwszym 
posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę. 

Zmiany i uzupełnienia w składzie OKR mogą nastąpić tylko w szczególnie 
uzasadnionych sytuacjach (zrzeczenia się członkostwa lub śmierci). 

Członkowie OKR nie mogą prowadzić agitacji w sprawie referendum. 

Prezydent m. st. Warszawy i Warszawska Wspólnota Samorządowa mogą 
wyznaczyć do każdej OKR po jednym mężu zaufania. 

Dzień referendum 

Przed rozpoczęciem głosowania OKR sprawdza, czy: 

• urna jest pusta, po czym zamyka się urnę wyborczą i opieczętowuje ją 
pieczęcią komisji 

• na miejscu znajduje się spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania, 
• w lokalu znajduje się odpowiednia liczba łatwo dostępnych miejsc 

zapewniających tajność głosowania. 

Głosowanie odbywa się od godziny 7.00 do 21.00. Głosowania nie wolno przerywać. 
Od chwili opieczętowania do końca głosowania nie wolno otwierać urny. 

Od chwili rozpoczęcia głosowania aż do jego zakończenia w lokalu muszą być 
równocześnie obecne co najmniej 3 osoby wchodzące w skład OKR, przy czym 
jedną z nich powinien być przewodniczący OKR lub jego zastępca 

W dniu referendum w lokalu podczas wszystkich czynności OKR mają prawo być 
obecni, na podstawie zaświadczenia, mężowie zaufania. 

Uwaga: w referendum lokalnym nie zbiera się i nie podaje się do wiadomości 
publicznej w trakcie głosowania informacji o liczbie osób uprawnionych do 
głosowania i liczbie osób, którym wydano karty do głosowania. 

Przewodniczący OKR czuwa nad zapewnieniem tajności głosowania oraz nad 
utrzymaniem porządku i spokoju w czasie głosowania. Przewodniczący OKR ma 
prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek i spokój. Na 
żądanie przewodniczącego OKR komendant właściwego komisariatu Policji jest 
obowiązany zapewnić konieczną pomoc. 



Zabroniony jest wstęp do lokalu osobom uzbrojonym, z wyjątkiem wezwania Policji 
przez przewodniczącego OKR w związku z naruszeniem porządku w lokalu. 

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje OKR dokument umożliwiający 
stwierdzenie jego tożsamości (niekoniecznie dowód osobisty!), po czym otrzymuje 
kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty 
własnym podpisem w spisie wyborców. 

Głosować może tylko osoba wpisana do spisu wyborców, jego pełnomocnik, a także 
osoba dopisana do spisu w dniu głosowania: 

• jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje na terenie obwodu, a urząd gminy 
potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nią prawa 
wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie;  

• wcześniej skreślona ze spisu w związku z wpisaniem jej do spisu wyborców 
w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym 
lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentuje, iż opuściła tę jednostkę 
w przeddzień referendum. 

Nie ma „zaświadczeń o prawie do głosowania”, stosowanych podczas wyborów. 

O godz. 21.00 przewodniczący OKR zarządza zakończenie głosowania. Od tej chwili 
mogą głosować tylko osoby, którzy weszły do lokalu przed godziną zakończenia 
głosowania. 

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący OKR w obecności 
członków OKR zapieczętowuje otwór urny. OKR ustala wtedy: 

• na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz 
liczbę osób, którym wydano karty do głosowania. 

• liczbę niewykorzystanych kart, po czym umieszcza je w zapieczętowanych 
pakietach. 

Dopiero po wykonaniu tych czynności przewodniczący OKR w obecności członków 
OKR otwiera urnę, po czym OKR liczy wyjęte z niej karty oraz ustala liczbę kart 
ważnych i liczbę kart nieważnych. Jeżeli liczba kart ważnych wyjętych z urny jest 
mniejsza lub większa od liczby kart wydanych, OKR powinna podać w protokole 
przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. 

OKR sporządza w 3 egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie, wypełniając 
formularz. Protokół zawiera liczbę: 

1) osób uprawnionych do głosowania,  
2) osób, którym wydano karty do głosowania,  
3) kart wyjętych z urny,  
4) kart nieważnych,  
5) kart ważnych, czyli liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu,  
6) głosów nieważnych,  
7) głosów ważnych,  
8) głosów ważnych oddanych na poszczególne odpowiedzi. 

W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia 
zarządzenia i inne podjęte decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane 
z przebiegiem głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie OKR obecni przy 
jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji. Członkom OKR 
przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu, z wymienieniem konkretnych 



zarzutów, które zamieszcza się w protokole. Wniesienie uwag nie zwalnia ich jednak 
z obowiązku podpisania protokołu. Po podpisaniu OKR niezwłocznie wywiesza kopię 
protokołu w lokalu, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców. 

Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu, z wymienieniem 
konkretnych zarzutów, które zamieszcza się w protokole. 

Przewodniczący OKR niezwłocznie przekazuje w zapieczętowanej kopercie Miejskiej 
Komisji do spraw Referendum 1 egzemplarz protokołu wraz z wyjaśnieniami OKR do 
zarzutów zgłoszonych przez członków OKR i mężów zaufania. Mężowie zaufania 
mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu. Następnie przewodniczący 
OKR niezwłocznie przekazuje w depozyt Prezydentowi m. st. Warszawy dokumenty 
z głosowania oraz pieczęć komisji. 

Karta do głosowania 

Karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią OKR są 
nieważne. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych dopisków poza kratką 
nie wpływa na ważność. 

Liczba kart ważnych stanowi liczbę osób, które wzięły udział w referendum. 

Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się 
pod uwagę.  

Głos jest nieważny, jeżeli na karcie do głosowania: 

• nie zaznaczono żadnej odpowiedzi, 
• zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź. 

Niepełnosprawni 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może w lokalu pomagać inna osoba, 
z wyłączeniem członków danej OKR i mężów zaufania. Możliwe też jest głosowania 
przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. 

Na prośbę niepełnosprawnego członek OKR jest obowiązany przekazać mu ustnie 
informację o pytaniu referendalnym. 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, a także osoba która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, 
może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. OKR odnotowuje 
nazwisko i imiona pełnomocnika w spisie wyborców w rubryce „uwagi” przy pozycji 
z nazwiskiem wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa 
załącza do spisu wyborców. Pełnomocnik potwierdza otrzymanie karty do głosowania 
własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie 
otrzymania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo może być cofnięte w urzędzie gminy najpóźniej na 2 dni przed 
dniem głosowania lub w dniu głosowania poprzez doręczenie OKR oświadczenia o 
cofnięciu pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do 
rejestru wyborców w Warszawie. Pełnomocnikiem nie może być Prezydent m. st. 
Warszawy, członek danej OKR ani mąż zaufania. Pełnomocnictwo można przyjąć 
tylko od jednej osoby, a od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest krewny 
(wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika). 

 



Głosowanie korespondencyjne 

Niektóre OKR zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego. Taka 
OKR ustalając wyniki głosowania w obwodzie uwzględnia również głosy oddane 
korespondencyjnie doręczone do OKR w kopertach zwrotnych do zakończenia 
głosowania. OKR ustala również liczbę wysłanych do wyborców niepełnosprawnych 
pakietów wyborczych, a także liczbę kart do głosowania wyjętych z kopert zwrotnych 
doręczonych do OKR do zakończenia głosowania i podaje je w protokole.  

Jeżeli w kopercie zwrotnej nie ma podpisanego „Oświadczenia o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu na karcie do głosowania” lub gdy koperta na kartę do głosowania nie 
jest zaklejona, karty nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania. 

Otwieranie przez niepowołane osoby oraz niszczenie zaklejonej koperty zwrotnej 
i pakietu wyborczego jest karalne.  

Przerwanie głosowania 

Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo 
uniemożliwione, OKR (nie sam przewodniczący!) może zarządzić jego przerwanie, 
przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwałę w sprawie przedłużenia 
albo odroczenia głosowania do dnia następnego OKR podejmuje po uzyskaniu 
zgody Miejskiej Komisji do spraw Referendum. Uchwała w tej sprawie powinna być 
natychmiast podana do publicznej wiadomości, przekazana Miejskiej Komisji do 
spraw Referendum, Prezydentowi m. st. Warszawy oraz przesłana Państwowej 
Komisji Wyborczej i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie za pośrednictwem 
Miejskiej Komisji do spraw Referendum. W razie przerwania lub odroczenia 
głosowania OKR zapieczętowuje otwór urny i oddaje urnę wraz z zapieczętowanym 
spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu OKR. Pieczęć OKR oddaje 
się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu 
członkowi OKR. OKR ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je 
w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu OKR. 

Prawa członka OKR 

Członkom OKR przysługuje: 

• dieta, 
• do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem 
prawa do wynagrodzenia, 

• zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu zadań OKR (na podstawie 
przepisów ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 
powstałych w szczególnych okolicznościach). 

Członkowie OKR korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy 
publicznych i ponoszą odpowiedzialność taką, jak funkcjonariusze publiczni.  

Kontakt z Warszawsk ą Wspólnot ą Samorządow ą 

Koordynator dzielnicowy: …… Wojciech Tumasz  ……………… 

Nr telefonu:   ……… 501 180 739 …………………… 

Mail:     …… wojtum@gazeta.pl  ……………… 

Wyjaśnienia do instrukcji  

Maile z pytaniami / wątpliwościami na adres:  maciej@bialecki.net.pl 


