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UCHWAlA RADY PAŃSTWA 

z dnia 29 grudnia 1960r. 

w sprawie regulamInu prac Państwowej Komisji Wybał"czeJ. 

N a podstawie art. l B ust. l pkt 5 l art. 25 Ordynacji 
wyborczej do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz. U. z 1960 r. Nr SB, poz. 325) I w 'ZW i ązku z art. 1 ust. 1 
.pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 1960 l. o uzupełni~niu i zmIa
nie niektórych przepisów prawa wyborczego (Dz. U. 'Nr 51; 
poz. 323) Rada Państw~ postanawia: 

1. Przewodnlcz~cy Państwowej Komisji WyborczeJ zw~ 
luJi! posiedzenia komisji I przewodniczy na nich. 

2. Komisja podejmuje uchwały w obecności co najmniej 
pałGwy swoje!Jo akładu, w tym ' przewodniczącego Kom!sjl 
lub ~egG zastępcy. 

3, Uchwały Komisji zaplld.ajlt zwykł~ wlększośdl\ !Jł~ 
• ÓWI w raz,ie równości głosów rozstn:yga głos pnewGdnl
cził·ceqa . 

4. Z Dard KomisJI sporządza 5141 protokół, który po!łpt
• ują przewodniczllcy i sekretarz K~isjl. 

5. Komisja podejmuje na pierwszym posiedzeniu uchwa
łę w p rzedmiocie zakresu spraw bieżl\cych, w których Imi e
niem Komisji mota podejmować decyzje Jej prezydium, zło

Żone z przewodniczlłcego, zastępców przewodniczącego t se
kreta.rza Komisjl. 

,6. W wyborach przeprowadMtlych. równocześnie do SeJ
mu i do rad narodowych Komisja :oprawuji! nadzór nad ści
słym przestrzeganiem przepisów prawa wyborczegG dotyczli
cego z-arówno wY'borów do Sejmu, jak. l do rad narodowych. 
W ~ia~ę · potrz.eby Komisja uelz.iela wytycznych I wyjaśnie6 

terytorialnym, okręgowym I obwodowym· komisjom · wybor
czym. 

1. W cll\gu l tygadnla od dni~ wyborów KomIsja przed
kłada Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sprawoz
danie z przeprowadzonych wyborów do Sejmu, w którym 
podaje wynikI wyborów w poszci ególnych okręgach '.wybor-
czych i w całym kraju, a w szczególności: . 

a) liczbę osób uprawnionych do głosowanta, 

b) liczbę osób, które wzięły udział w wyborach. 
c) procentowy stosunek liczby oSÓb, które wzięły udział 

w wyborach, do liczby osób uprawnionych do Uło-
sowania, .. 

d) liczbę gło sów n i eważnych , 

e) licz~ głosów ważnych, 

f) nazwiska i imi(ma wybranych posłów . 

6. Jednocześnie ze złożeni em Se jmowi Polskiej Rz.eczy
pospolitej Ludowej sprawozdan ia z wy borów do Sejmu prze
wodniczący Komisji przekazu je Sejmowi posiadane prz~ 

Komisję akta wyborcze w ce lu stwierdzenia \fdooicl wy
borów. 

9. Pieczęciq Komisji jest metalowa, tłoczona pieczęć 
okrągła średnicy 62 mm, zawie rająca pośrodku wizerunek 
orła, a w otoku napis "Państwowa Komisja Wyborcza". 

Przewodn1czący Rady Państw8: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J . Horodeckl 

UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

K. dnia 29 grudnia 1960r. 

w sprawie regulilmiDIl prac terytarlalnych. okręgowych l obwodowychkom.isjł wyborczych. 

Na podstawie art. 25, art. 42 ust. 2, art. 48 ust. .ol, art. 62 
ust. l,. art. 66 ust. ( 1 art. 71 ust. 1 Ordynacji· \;lyborczej do 
SejIIIIU Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1960 r. 
Nr SB, póz. 325), art 30 ust. l, ' art. U ust. 2, art. 48 ust. 5, 
łut. 63 ust. l , art. 66 ust. 3, art. 66 ust. 3 I art. 69 ust. 2 Or
dynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 58, 
poz. 326) '1 w ZW.ilłzku z art. 1 ust. l ustawy 1: dnia 22 gro
dnl~ 1960 r . o uzupełnieniu I zmianIe niektórych przepisów 
prawa wyborczego (Dz. U. Nr 57, poz. 323) ' RaciaPaństwa 
postanawiał 

L Pi'zewoonlczllCY komisjI wyborczej zwołuje posleciz .. 
lila Immi~jl ł przewodniczy Dt nich. . . 

2. Na plerwazym posiedzenIu k-oml,s.1a amawla zadania 
l tryb pracy komIsji oraz obowil\zkll uprawnienia os6b wch~ 
dzqcych w jej skład. Na tymże posiedzeniu naJeży równieł 
ustaUt plan pracy komisjt oraz dokonać podziahi czynnośd 
pomiędzy Jej członków, 

3. Komisja : pCłde1muJ~ uchwały w obecnośct co 1l41mutej 
połowy swojego skłaliu,. W tym przewooniczi\cego lUD JelJo 

zastępcy; podjęcie uchwały nie może jednak nastllpolt w skła
dzie mniejszym Iliż 3050hy. 

4. Uchwały komisji ·upadajć\ zwykłq wIększoścIII gł~ 
sów, w u .zie rówIlości glosów rozstrzyga głos przewodll1-
czącego. 

5. Z obrad komisJI sporządza się protokół, który pod
p isują przewodniczący t sekretarz komisji, j~nakżi! proto
kół glosowania i protGkół · z wyborów w okręgacb podpisujll 
wszystkie, osoby wchodzące w Sk.łiłd komisji; obecne przy 
ich. sporz4dzenlll. 

6. 'iN wybora<:h przeprowadzanych 'rownocieśnle db SeJ
mu i do rad narodowych: '· 

l) terytorialne komisje wyborcze (wojewódzkIe, powiatowe, 
miejskie 1 dzielnicowe') sprawuj ą na swoim ter-enie nad
zór nad ścisłym przestrzeganiem przepisów. prawa wy.bor
czego dotyc1:ąceqo urówno wyborów d(} !łejm\l, jak l do 
rad nuodowyc1ł, . 

2) wykonując to zadanie tefyt()ń <lln~ kCJmisje wyborcze 
sprawuj, przede wszystkim It.\}l\trolę działalaośd tery-


