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Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Piecz´cie komisji wyborczych sporzàdzane sà
wed∏ug nast´pujàcych wzorów:

1) piecz´cià okr´gowej komisji wyborczej jest piecz´ç
okràg∏a o Êrednicy 35 mm, z napisem okreÊlajàcym
nazw´ i siedzib´ komisji ustalonà w za∏àczniku nr 1
do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499 i Nr 74, poz. 786), z zastrze˝eniem, ˝e:

— piecz´cià Okr´gowej Komisji Wyborczej w War-
szawie, w∏aÊciwej dla okr´gu wyborczego nr 19
do Sejmu i okr´gu wyborczego nr 18 do Senatu,
jest piecz´ç, o której mowa wy˝ej, z dodaniem
po nazwie komisji cyfry „I”,

— piecz´cià Okr´gowej Komisji Wyborczej w War-
szawie, w∏aÊciwej dla okr´gu wyborczego nr 20
do Sejmu i okr´gu wyborczego nr 19 do Senatu,
jest piecz´ç, o której mowa wy˝ej, z dodaniem
po nazwie komisji cyfry „II”,

2) piecz´cià obwodowej komisji wyborczej jest pie-
cz´ç okràg∏a o Êrednicy 25 mm, z napisem okreÊla-
jàcym nazw´ i siedzib´ komisji oraz numer obwo-
du g∏osowania.

§ 2. Traci moc uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie wzorów pie-
cz´ci okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych,
stosowanych w wyborach do Sejmu oraz w wyborach
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski
Nr 42, poz. 492).

§ 3. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie wzorów piecz´ci okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych powo∏anych 
dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie regulaminu Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwiet-
nia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Paƒstwowa Ko-
misja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ regulamin Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej, stanowiàcy za∏àcznik do uchwa∏y.

§ 2. Traci moc uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie regulami-
nu Paƒstwowej Komisji Wyborczej (Monitor Polski
z 1996 r. Nr 1, poz. 8, z 1998 r. Nr 27, poz. 385 i z 2000 r.
Nr 23, poz. 485).

§ 3. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz

Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 30 lipca 2001 r. (poz. 427)

REGULAMIN PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Rozdzia∏ 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin okreÊla zasady organizacji pracy
Paƒstwowej Komisji Wyborczej, zwanej dalej „Komi-
sjà”, oraz sposób wykonywania jej ustawowych zadaƒ.

2. Ilekroç w niniejszym regulaminie jest mowa o re-
ferendum, nale˝y przez to rozumieç referendum wska-
zane w art. 1 ustawy o referendum.

3. Ilekroç w niniejszym regulaminie jest mowa o or-
ganach wyborczych ni˝szego stopnia, nale˝y przez to
rozumieç:
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1) okr´gowe komisje wyborcze, powo∏ane w zwiàzku
z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) okr´gowe komisje wyborcze, powo∏ane w zwiàzku
z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wojewódzkie komisje do spraw referendum, powo-
∏ane w zwiàzku z przeprowadzeniem referendum
ogólnokrajowego,

4) wojewódzkich komisarzy wyborczych i zast´pców
wojewódzkich komisarzy wyborczych, powo∏a-
nych w zwiàzku z wyborami do rad gmin, rad po-
wiatów i sejmików województw.

§ 2. 1. Komisja rozpatruje i rozstrzyga kolegialnie
sprawy nale˝àce do jej w∏aÊciwoÊci.

2. Komisja uchwala akty prawne w zakresie okre-
Êlonym w ustawach, og∏asza je w Dzienniku Urz´do-
wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i po-
daje do publicznej wiadomoÊci.

§ 3. 1. Komisja dzia∏a na podstawie okresowych
planów pracy oraz planów szczegó∏owych dotyczàcych
wykonania okreÊlonych zadaƒ.

2. Projekty planów, o których mowa w ust. 1, przy-
gotowuje sekretarz Komisji i przedstawia je Komisji.

Rozdzia∏ 2

Organizacja pracy Komisji

§ 4. 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczàcy,
który w szczególnoÊci:

1) reprezentuje Komisj´ na zewnàtrz,

2) zwo∏uje posiedzenia Komisji i im przewodniczy,

3) podpisuje w imieniu Komisji uchwa∏y, wytyczne,
wyjaÊnienia oraz wnioski Komisji, zaÊwiadczenia
o wyborze pos∏ów i senatorów, akty powo∏ania wo-
jewódzkich komisarzy wyborczych i zast´pców wo-
jewódzkich komisarzy wyborczych, a tak˝e inne pi-
sma wychodzàce na zewnàtrz, z zastrze˝eniem
spraw wymienionych w § 13,

4) nadzoruje wykonanie uchwa∏ i wytycznych Komisji,

5) zleca wykonanie okreÊlonych zadaƒ Krajowemu
Biuru Wyborczemu i nadzoruje ich wykonanie,

6) wykonuje czynnoÊci zlecone przez Komisj´.

2. W razie nieobecnoÊci przewodniczàcego Komisji
jego funkcje pe∏ni jeden z zast´pców przewodniczàce-
go.

§ 5. Komisja mo˝e przydzieliç do wykonania okre-
Êlone czynnoÊci wynikajàce z jej zadaƒ zast´pcom
przewodniczàcego, cz∏onkom Komisji i sekretarzowi
Komisji lub zespo∏om powo∏ywanym w tym celu ze
swego sk∏adu.

§ 6. Do zadaƒ sekretarza Komisji nale˝y w szczegól-
noÊci:

1) przedstawianie na posiedzeniach Komisji projek-
tów uchwa∏, wytycznych i wyjaÊnieƒ Komisji oraz
innych materia∏ów przygotowywanych przez Kra-
jowe Biuro Wyborcze,

2) przedk∏adanie Komisji w celu rozpatrzenia odwo∏aƒ
od rozstrzygni´ç w∏aÊciwych organów wyborczych
ni˝szego stopnia oraz skarg na ich dzia∏alnoÊç,

3) kierowanie inspekcjà Paƒstwowej Komisji Wybor-
czej,

4) dokonywanie wst´pnych uzgodnieƒ z naczelnymi
organami administracji rzàdowej w sprawie wyda-
wania — w zakresie ich w∏aÊciwoÊci — niezb´d-
nych aktów prawnych w sprawach dotyczàcych
wyborów i referendum ogólnokrajowego oraz re-
ferendów lokalnych,

5) wyst´powanie do wojewodów i organów jednostek
samorzàdu terytorialnego w sprawach organiza-
cyjnych dotyczàcych wyborów i referendów,

6) organizowanie na zlecenie Komisji narad i szkole-
nia z organami wyborczymi ni˝szego stopnia.

Rozdzia∏ 3

Posiedzenia Komisji

§ 7. Komisja odbywa posiedzenia w terminach
ustalonych w planie pracy. Dor´czenie zawiadomieƒ
o posiedzeniu, wraz z porzàdkiem obrad i materia∏ami
na posiedzenie, zapewnia sekretarz Komisji w terminie
umo˝liwiajàcym przygotowanie do udzia∏u w obra-
dach, chyba ˝e posiedzenie zosta∏o zwo∏ane w szcze-
gólnym trybie.

§ 8. 1. Cz∏onkowie Komisji majà obowiàzek aktyw-
nego uczestniczenia w jej posiedzeniach i innych pra-
cach.

2. W razie niemo˝noÊci wzi´cia udzia∏u w posiedze-
niu Komisji, nale˝y powiadomiç o tym, w miar´ mo˝li-
woÊci jeszcze przed posiedzeniem, przewodniczàcego
lub sekretarza Komisji.

3. W posiedzeniach Komisji stale uczestniczà sekre-
tarz Komisji i wyznaczone przez niego osoby z Krajo-
wego Biura Wyborczego.

§ 9. 1. W posiedzeniach Komisji mogà uczestniczyç
inne osoby, zaproszone przez przewodniczàcego Ko-
misji.

2. Na wniosek cz∏onka Komisji posiedzenie lub je-
go cz´Êç odbywa si´ wy∏àcznie z udzia∏em cz∏onków
Komisji.

§ 10. 1. Komisja obraduje w obecnoÊci co najmniej
5 cz∏onków, w tym przewodniczàcego Komisji lub jed-
nego z jego zast´pców.
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2. Uchwa∏y i inne rozstrzygni´cia Komisji zapadajà
wi´kszoÊcià g∏osów w g∏osowaniu jawnym. W razie
równej liczby g∏osów rozstrzyga g∏os przewodniczàce-
go posiedzenia.

§ 11. 1. Wybory przewodniczàcego Komisji oraz od-
dzielnie jego zast´pców odbywajà si´ w g∏osowaniu
jawnym, chyba ˝e Komisja postanowi inaczej. W razie
równej liczby g∏osów ponawia si´ g∏osowania.

2. Na wniosek cz∏onka Komisji przeprowadza si´
g∏osowanie tajne.

§ 12. 1. Z posiedzenia Komisji sporzàdza si´ proto-
kó∏, w którym podaje si´:

1) porzàdek obrad,

2) imiona i nazwiska uczestników,

3) zwi´z∏à treÊç wystàpieƒ,

4) podj´te rozstrzygni´cia.

2. Do protoko∏u za∏àcza si´ podj´te uchwa∏y oraz
wydane wytyczne i wyjaÊnienia.

3. Uchwa∏y, wytyczne i wyjaÊnienia Komisji podpi-
suje przewodniczàcy posiedzenia.

4. Protokó∏ podpisujà przewodniczàcy posiedzenia
i sekretarz Komisji.

§ 13. Wszystkie osoby wchodzàce w sk∏ad Komisji
i obecne na posiedzeniu podpisujà nast´pujàce doku-
menty:

1) w wyborach Prezydenta:

a) uchwa∏y w sprawie rejestracji lub odmowy reje-
stracji komitetów wyborczych kandydatów,

b) uchwa∏y w sprawie uchylenia uchwa∏ okr´go-
wych komisji wyborczych,

c) uchwa∏y w sprawie skarg na podzia∏ czasu ante-
nowego,

d) protoko∏y rejestracji kandydatów, uchwa∏y o od-
mowie rejestracji kandydatów, list´ kandydatów
i uchwa∏´ o skreÊleniu kandydata z listy kandy-
datów,

e) protokó∏ g∏osowania, uchwa∏´ o wyniku wybo-
rów oraz obwieszczenie o wynikach g∏osowania
i wyborów,

f) sprawozdanie z wyborów,

g) uchwa∏y w sprawie przyj´cia lub odrzucenia
sprawozdaƒ wyborczych komitetów wybor-
czych;

2) w wyborach do Sejmu i do Senatu:

a) uchwa∏y w sprawie przyj´cia lub odmowy przy-
j´cia:

— zawiadomienia o zamiarze zg∏oszenia kandy-
datów na pos∏ów i kandydatów na senatorów
przez komitet wyborczy partii politycznej,

— zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego ko-
mitetu wyborczego,

— zawiadomienia o utworzeniu komitetu wy-
borczego wyborców,

b) uchwa∏y o przyznaniu jednolitych numerów dla
list okr´gowych tego samego komitetu wybor-
czego,

c) uchwa∏y w sprawie uchylenia uchwa∏ okr´go-
wych komisji wyborczych,

d) uchwa∏y w sprawie skarg na ustalenia dotyczà-
ce podzia∏u czasu antenowego,

e) uchwa∏y, o których mowa w art. 147 ust. 3 usta-
wy — Ordynacja wyborcza do Sejmu i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej,

f) ustalenia zbiorczych wyników g∏osowania na li-
sty okr´gowe w skali kraju,

g) uchwa∏y w sprawie ponownego ustalenia wyni-
ków wyborów w okr´gach wyborczych,

h) obwieszczenia o wynikach wyborów,

i) sprawozdania z wyborów,

j) uchwa∏y w sprawie przyj´cia lub odrzucenia
sprawozdaƒ wyborczych komitetów wybor-
czych;

3) w referendum:

a) uchwa∏y w sprawie uchylenia uchwa∏ wojewódz-
kich komisji do spraw referendum,

b) protokó∏ o wyniku referendum,

c) zarzàdzenie, o którym mowa w art. 34 ust. 2 usta-
wy o referendum,

d) sprawozdanie z przebiegu referendum;

4) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw:

a) obwieszczenie o zbiorczych wynikach wyborów
na obszarze kraju,

b) informacj´ o przebiegu i wynikach wyborów.

§ 14. Dokumenty, o których mowa w § 13, zaÊwiad-
czenia o wyborze pos∏ów i senatorów, akty powo∏ania
wojewódzkich komisarzy wyborczych i zast´pców wo-
jewódzkich komisarzy wyborczych oraz — stosownie
do decyzji przewodniczàcego Komisji — inne wydawa-
ne przez nià dokumenty opatrywane sà piecz´cià Ko-
misji.

Rozdzia∏ 4

Nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego

§ 15. 1. Komisja, sprawujàc nadzór nad przestrzega-
niem prawa wyborczego, wydaje wytyczne i wyjaÊnie-
nia oraz informacje o przepisach prawa wyborczego.

2. Komisja przeprowadza inspekcj´ dzia∏alnoÊci te-
renowych organów administracji rzàdowej i organów
jednostek samorzàdu terytorialnego sporzàdzajàcych
spisy wyborców oraz wykonujàcych inne zadania zwià-
zane z przeprowadzeniem wyborów i referendum,
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uchyla uchwa∏y i inne postanowienia organów wybor-
czych ni˝szego stopnia podj´te z naruszeniem prawa
lub niezgodne z jej wytycznymi i przekazuje sprawy do
ponownego rozpoznania, bàdê podejmuje rozstrzy-
gni´cia w sprawie, a tak˝e rozpatruje skargi na dzia∏al-
noÊç tych organów wyborczych.

3. Komisja mo˝e ˝àdaç od organów wyborczych
ni˝szego stopnia okresowych informacji o wykonaniu
ich zadaƒ.

4. Komisja analizuje problemy zwiàzane ze stoso-
waniem prawa wyborczego oraz przedstawia w∏aÊci-
wym organom paƒstwowym odpowiednie wnioski.

§ 16. 1. W wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w § 15 ust. 2, Komisja mo˝e zlecaç przeprowadzenie
kontroli przez pracowników Krajowego Biura Wybor-
czego, korzystaç z pomocy pracowników naczelnych
organów paƒstwowych delegowanych na okres wybo-
rów do jej dyspozycji na wniosek sekretarza Komisji,
a tak˝e innych osób zaproponowanych przez sekreta-
rza Komisji, tworzàc inspekcj´ Paƒstwowej Komisji
Wyborczej, zwanà dalej „inspekcjà”.

2. O utworzeniu inspekcji Komisja rozstrzyga nie-
zw∏ocznie po zarzàdzeniu wyborów lub referendum.

3. Komisja mo˝e zlecaç wykonanie okreÊlonych za-
daƒ i prac organom wyborczym ni˝szego stopnia.

§ 17. 1. Osoby dokonujàce inspekcji dzia∏ajà w za-
kresie zleconym przez Komisj´, legitymujàc si´ upo-
wa˝nieniem podpisanym przez przewodniczàcego Ko-
misji oraz opatrzonym jej piecz´cià.

2. Osoby wchodzàce w sk∏ad inspekcji sà upraw-
nione do wglàdu w dokumentacj´ organów wybor-
czych ni˝szego stopnia i komisji obwodowych, a tak˝e
w dokumentacj´ zwiàzanà z wyborami i referendum,
znajdujàcà si´ w organach administracji rzàdowej i sa-
morzàdowej oraz w podleg∏ych im jednostkach. Osoby
te mogà byç obecne na posiedzeniach organów wy-
borczych, z wyjàtkiem posiedzeƒ zwiàzanych z oblicza-
niem wyników g∏osowania i ustalenia wyników wybo-
rów, a tak˝e sà upowa˝nione do udzielania tym orga-
nom bie˝àcych wyjaÊnieƒ.

3. Sprawozdania z dzia∏alnoÊci inspekcyjnej przed-
stawiane sà niezwocznie Komisji.

4. Komisja mo˝e przyznawaç nagrody pieni´˝ne
osobom wchodzàcym w sk∏ad inspekcji oraz innym
osobom za szczególnie du˝y wk∏ad pracy w przygoto-
wanie i przeprowadzenie wyborów lub referendum.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad prowadzeniem 
i aktualizowaniem rejestru wyborców

§ 18. 1. Komisja sprawuje nadzór nad prowadze-
niem sta∏ych rejestrów wyborców w gminach:

1) gromadzi i aktualizuje okresowe informacje o licz-
bie wyborców obj´tych rejestrem wyborców oraz
zmianach wynikajàcych z aktualizacji rejestru,

2) wspó∏dzia∏a z ministrem w∏aÊciwym do spraw ad-
ministracji publicznej i Ministrem SprawiedliwoÊci
w zakresie stanowienia i stosowania przepisów do-
tyczàcych prowadzenia i aktualizacji rejestru wy-
borców.

2. CzynnoÊci kontrolne wynikajàce z nadzoru Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza wykonuje za poÊrednic-
twem Krajowego Biura Wyborczego, które uprawnio-
ne jest w szczególnoÊci do:

1) kontrolowania prawid∏owoÊci prowadzenia reje-
stru wyborców i jego aktualizacji oraz przekazywa-
nia w tym zakresie zaleceƒ i uwag wójtowi lub bur-
mistrzowi (prezydentowi miasta),

2) ˝àdania informacji o stanie aktualizacji rejestru wy-
borców,

3) zarzàdzania kontrolnych wydruków wykazu wybor-
ców z rejestru wyborców oraz ˝àdania informacji
o liczbie wyborców wpisanych do rejestru wybor-
ców,

4) przekazywania wojewodom ocen i uwag dotyczà-
cych stanu ewidencji ludnoÊci w zwiàzku z prowa-
dzeniem rejestru wyborców w gminach.

3. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego przed-
k∏ada Paƒstwowej Komisji Wyborczej — w terminach
przez nià ustalonych — ocen´ stanu prawid∏owoÊci
prowadzenia rejestru wyborców.

4. Dla wykonania czynnoÊci wynikajàcych z nadzo-
ru Paƒstwowej Komisji Wyborczej osoby upowa˝nione
przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego i dy-
rektorów delegatur Krajowego Biura Wyborczego ma-
jà prawo wglàdu do dokumentacji dotyczàcej prowa-
dzenia rejestru wyborców.

Rozdzia∏ 6

Postanowienia szczególne i koƒcowe

§ 19. 1. W wypadku koniecznoÊci dokonania zmian
w sk∏adzie Komisji przewodniczàcy Komisji powiada-
mia o tym niezw∏ocznie Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Je˝eli zmiany, o których mowa w ust. 1, dotyczà
osób pe∏niàcych funkcje przewodniczàcego Komisji
lub jego zast´pcy, Komisja — po uzupe∏nieniu swoje-
go sk∏adu — dokonuje niezw∏ocznie wyboru nowego
przewodniczàcego lub zast´pcy. Przepisy § 11 regula-
minu stosuje si´ odpowiednio.

3. Informacj´ o zmianach na stanowisku przewod-
niczàcego Komisji lub jego zast´pcy podaje si´ do pu-
blicznej wiadomoÊci w komunikacie prasowym z po-
siedzenia Komisji.

§ 20. Przewodniczàcy wydaje cz∏onkom Komisji le-
gitymacje potwierdzajàce cz∏onkostwo i pe∏nione
w Komisji funkcje, a tak˝e legitymacje wojewódzkim
komisarzom wyborczym i ich zast´pcom.


