
MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZ~DOWV POLSKI EJ RZ EC ZV PO S P OL I T EJ LUDOWEJ 

'Warszawa, dnia 24 stycznia 1976 r. Nr 2 
T R E S C: 
Poz.: 

u C H W A t Y R A D Y P A ŃS T W A: 

8 - z dnia 17 stycznia 1976 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej 9 
9 - z dnia 17 stycznia 1976 r. w sprawie regulaminu okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisj'i wy-

borczych . 10 
10 - z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyborów do Sejmu 23 
11 - z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie ustalenia liczby radnych rad narodowych stopnia wojewódzkiego 29 
12 - z dnia 22 stycznia 1976 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Wyborczej 29 

ZARZĄDZENIE 

13 - Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1976 r. w sprawie sporządzania spisów wyborców 
dla wyborów do SejmU Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1 rad narodowych. 30 
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UCHWAlA RADY PAŃSTW A 

z dnia 11 stycznia 1976 r. 

w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3, art. 22 ust. 1 pkt 5 
i art. 77 pkt.5 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rze
czypospolitej LudQwej i rad narodowych (Dz. U. z 1976 r. 
Nr 2, poz. 15) Rada Państwa ustala następujący regulamin 
Państwowej Komisji Wyborczej powolanej w związku z za
rządzeniem wyborów do Sejmu i rad narodowych stopnia 
wojewódzkiego: 

§ l. Komisja sprawlije nadzór nad ścisłym przestrze
ganiem przepisów prawa wyborczego oraz rozpatruje skargi 
na działiłlność okręgowych i wojewódzkich komisji wybor
czych, jak również udziela wytycznych i wyjaśnień okrę
gowym, wojewódzkim i obwodowym komisjom wyborczym. 

§ 2. Ponadto Komisja: 
l) ustala tryb wydrukowania kart do glosowania, 
2) ustala wzór zaświadczeń dla określonych w Ordynacji 

wyborczej mężów zaufania oraz tryb wydawania tych 
zaświadczeń, 

. 3) udziela wytycznych w sprawie przekazania przez okrę
gowe komisje wyborcze posiadanych materiałów wy
borczych. 

§ 3. 1. Na podstawie otrzymanych protokołów głoso
wania w okręgach wyborczych utworzonych dla wyborów 
do Sejmu Komisja ustala wyniki wyborów w poszczeg6ł
n ych okręgach, a po ustaleniu ich dla całego kraju: 

1) ogłasza wyniki wyborów w Monitorze Polskim oraz 

2) przedkłada Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów, po
dając w nim wyniki wyborów w poszczególnych okrę
gach wyborczych i w całym kraju, a w szczególności: , 
al . liczbę osób uprawnionych do glosowania, 
bl liczbę osób, które wzięły udział w wyborach, 
c) procentowy stosunek liczby osób, . które wzięły 

udział w wyborach, do "liczby osób tlprawnionych do 
glosowania, 

d) liczbę głosów nieważnych, 

e) liczbę głosów ważnych, 

f) nazwiska i imiona wybranych posłów. 

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych wyborów do Sej
mu powinno być przedłożone Sejmowi przed upływem ty
godnia od dnia wyborów. Jednocześnie ze zło~niem tego 
sprawozdania przewodniczący Komisji przekazuje Sejmowi 
posiadane przez Komisję akta wyborcze w celu stwierdze
nia przez Sejm wa~nośCi wyborów. 

§ 4. Komisja wystawia i wydaje wybranym posłom 

zaświadczenia o wyborze bądż upoważnia do ich wy
dania okręgowe komisje wyborcze. Wzór Zaświadczenia 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 5. Na podstawie zbiorczych informacji otrzymanych 
od wojewódzkich komisji wyborczych Komisja ogłasza 

zbiorcze wyniki wyborów do rad narodowych stopnia wo-
jewódzkiego w całym kraju. ' 

§ 6. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. 

§ .7. 1. Komisja podejmuje uchwały w obecności co 
najmniej połowy swojego składu, w tym prz.ewodniczącego 

Komisji lub jego zastępcy. 

2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów; w 
razie równości głosów rozstrzyga głos · przewodniczącego.-

3. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który pod
pisują przewodniczący i sekretarz Komisji. 

§ 8. 1. Komisja podejmuje na pierwszym swym po
siedzeniu uchwałę w przedmiocie okr.eślenia zakresu spraw 
bieżących, w których imieniem Komisji moze podejmować 
decyzje jej Prezydium. 

2. Prezydium Komisji składa s i ę z prz.ewooniczącego 

i jeg.o zastępców, sekretarza Komisji oraz członka Komisji 



/ 

~- 10 Monitor Polski Nr 2 
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Poz. aj 9 , 

wyznaczonego do bieżącego ' kierowania inspekcją z ra
mienia Komisji. ' 

3. Z 'obnid Prezydium Komisji sporządza s i ę notatkę 
protokolarną, zamieszczając w niej 'podję te na posiedz::miu 
Prezydium decyzje. Notatkę tę podpisuje przewodniczący 

, lub z jego upoważnienia sekretarz Komisji. " 

PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBOR,CZA 

§ 9. Pieczęcią Komisji · jest ,m€talowa, tłoczona pieczęć 
okrągła o średnicy 62 mm, zawierająca pośrodku wizerunek 
orła, a w otoku napis "Państwowa Komisja Wyborcza". 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

Załącznik do uchwa ły Rady Państwa ' 
z dnia 17 stycznia 1976 T. (poz. 8). 

ZASWIADCZENIE 

Na podstawie art. 71 ust. Ordynacji wyborczej do Sejmu PolSkiej Rzeczy
pospolitej Ludowej i rad narodowych Państwowa Komisja Wyborcza stwier
dza, że w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, które odbyły 
się dnia _____ : ____________ . ___________ . ____________ L, 

Obywatel . ___________________________ . __ _________________________________________ , _______ . _____________ . ______ . _____ . ____________ _ 

wybrany został z listy Frontu Jedności Narodu 

POSŁEM NA SEJM 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

w okręgu wyborczym nr .••••••••••• 

w dowód czego otrzymuje niniejsze zaświadczeni'e o wyborze. 

YVarszawa, dnia ................................... . r. 
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, Przewodniczący . 
Państwowej Komisji Wyborczej 

Sekretarz 
Państwowej Komisji Wyborczej 

UCHW AtA RADY PAŃSTW A 

z dnia 17 stycznia 1976 r. 

w sprawie regulaminu okJEmowych, wojewÓdzkich i obwodowych komisji wyborczych. 

Na podstawie att. 30 ust. 1 i 3, art. 44 ust. 3, art. 49 
ust. 4. i art. 77 Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej i rad narodowych (Dz. U.' z 1976 r. 
Nr 2, poz. 15) ' Rada ' Państwa ustala następujący reg ulamin 
okręgowych, wojewódzkich i obwodowych komisji wybor
czych, powołanych w związku z zarządzeniem wyborów do 
S2jmu i rad narodowych stopnia wojewódzkiego: 

§ 1. Okręgowa komisja wyborcza: 

l) współdzial'a z, '!V0jewódzką ' komisją wyborczą w za
kresie nadzoru nad ŚCisłym przestrzeganiem prawa wy
borczego na swoim terenie oraz przekazuje je j uwagi 
w tym zakresie, . 

2) rejestruje ' listę kandydatów na posłów, sporządzając 
w dwu egzemplarzach protokół przyjęcia zgłoszenia li
sty na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały, oraz przesyła niezwłocznie je
den egzempTarz tego protokołu' doPa,ństwowej Komisji 
Wyborczej, ' ' 

3) ogłasza clan'e o kandydatach objętych zarejestrowaną 
listą, 

4) zapewnia dostarczenie obwodowym komisjom ' wybor
cZYIJ1 urzędowych kart do głosowania na posłÓw, spo
rządzonych według wzoru stanowiącego załącznik rir 2 
do niniejszej uchwały, 

5) ustala wyniki głosowania na posłów w okręgu wybor
czym, sporządzając w dwu egzemplarzach protokół na 
formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do ni
nie jszej uchwały, 

6) przesyła niezwłocznie jeden egzemplarz powyższego 

protokołu do Państwowej Komisji Wyborczej, 
7) przesyła drugi egzemplarz powyższego protokołu wraz 

z pozostałymi materi ałami z przeprowadzonych 'wybo
rów, stosownie ' do wytycżnych Państwowej Komisji 
Wyborczej, 

8) w zakresie udzieionego jej przez Państwową KomiSję 
Wyborczą upoważnienia wydaje wybranym posłom 

zaświadczenia o wyborze. 


