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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 sierpnia 2001 r.

w sprawie wzorów kart do g∏osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 157 ust. 4 w zwiàzku z art. 190
ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wybor-
cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74,
poz. 786) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co
nast´puje:
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§ 1. 1. Karta do g∏osowania na listy okr´gowe kan-
dydatów na pos∏ów w wyborach do Sejmu drukowana
jest na papierze koloru bia∏ego, jednakowym rodzajem
i wielkoÊcià czcionki dla wszystkich list okr´gowych
w danym okr´gu wyborczym.

2. Karta do g∏osowania w wyborach do Sejmu sk∏a-
da si´ z odpowiedniej liczby zadrukowanych jedno-
stronnie, zbroszurowanych i trwale po∏àczonych kart
o formacie A-5 lub A-4 albo o formacie B-5 lub B-4, za-
le˝nie od liczby zarejestrowanych list okr´gowych
i liczby kandydatów.

3. Ka˝da zadrukowana strona w górnej cz´Êci z le-
wej strony opatrzona jest oznaczeniem „Okr´g wybor-
czy nr ...” i nazwà miejscowoÊci, w której mieÊci si´ sie-
dziba okr´gowej komisji wyborczej, a poÊrodku —
oznaczeniem „STR. ...............................”.

(numer)

4. PoÊrodku pierwszej strony, w górnej jej cz´Êci,
umieszczony jest napis „Karta do g∏osowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na okr´gowe
listy kandydatów na pos∏ów w dniu ........................ .
Strony od 1 do .........................”.

5. Ka˝da strona jest podzielona pionowà linià (linia-
mi) na równe cz´Êci przeznaczone dla poszczególnych
list okr´gowych kandydatów na pos∏ów. Listy umiesz-
cza si´ w kolejnoÊci ich numerów, liczàc od strony le-
wej do prawej. Nazwiska kandydatów z tej samej listy
okr´gowej mogà byç umieszczone w jednej lub
w dwóch kolumnach.

6. Ka˝da lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista
nr ...............” oraz nazwà lub skrótem nazwy komitetu
wyborczego, który zg∏osi∏ list´. Na liÊcie po oznaczeniu
„Kandydaci na pos∏ów” umieszcza si´ w kolejnoÊci
liczb´ porzàdkowà, po niej kratk´ przeznaczonà na od-
danie g∏osu oraz nazwisko i imi´ — imiona ka˝dego
kandydata.

7. Na ka˝dej stronie karty do g∏osowania w jej dol-
nej cz´Êci podana jest informacja o sposobie g∏osowa-
nia i warunkach wa˝noÊci g∏osu oraz po prawej stronie
w procesie druku umieszczony jest odcisk piecz´ci
okr´gowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie
piecz´ci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest
wy∏àcznie na pierwszej stronie karty do g∏osowania
w jej lewej dolnej cz´Êci.

8. Wzór karty do g∏osowania w wyborach do Sejmu
stanowià za∏àczniki nr 1 i 2.

§ 2. 1. Karta do g∏osowania na kandydatów na se-
natorów w wyborach do Senatu drukowana jest jedno-
stronnie na papierze w kolorze ˝ó∏tym lub na papierze
bia∏ym jednostronnie barwionym na kolor ˝ó∏ty po
stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielko-

Êcià czcionki dla wszystkich kandydatów na senatorów
w danym okr´gu wyborczym.

2. Karta do g∏osowania w wyborach do Senatu ma
format A-5 lub A-4 albo B-5 lub B-4, w zale˝noÊci od
liczby zarejestrowanych kandydatów na senatorów.
W razie stosowania karty do g∏osowania formatu A-4
lub B-4, nazwiska kandydatów na senatorów mogà byç
umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Nume-
racj´ przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna si´ od
górnej cz´Êci kolumny nazwisk umieszczonej po lewej
stronie karty.

3. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci z lewej stro-
ny opatrzona jest oznaczeniem „Okr´g wyborczy
nr .............” i nazwà miejscowoÊci, w której mieÊci si´
siedziba okr´gowej komisji wyborczej, a poÊrodku,
w górnej cz´Êci karty, umieszczony jest napis „Karta do
g∏osowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej w dniu ................... Kandydaci na senatorów.”

4. Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandyda-
tów umieszczone sà na karcie do g∏osowania w kolej-
noÊci alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imieniem —
imionami ka˝dego kandydata umieszczona jest w ko-
lejnoÊci liczba porzàdkowa i kratka przeznaczona na
oddanie g∏osu, a pod nazwiskiem i imieniem umiesz-
czona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborcze-
go, który zg∏osi∏ kandydata. Druk nazwy lub skrótu na-
zwy wykonuje si´ mniejszà czcionkà, jednakowà dla
wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw.

5. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci
umieszczona jest informacja o sposobie g∏osowania
i warunkach wa˝noÊci g∏osu dostosowana do liczby
mandatów w danym okr´gu wyborczym oraz po pra-
wej stronie umieszczony jest w procesie druku odcisk
piecz´ci okr´gowej komisji wyborczej, a po lewej stro-
nie — oznaczenie miejsca na umieszczenie piecz´ci ob-
wodowej komisji wyborczej.

6. Wzór karty do g∏osowania w wyborach do Sena-
tu stanowià za∏àczniki nr 3 i 4.

§ 3. Traci moc uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie ustalenia
wzorów kart do g∏osowania w wyborach do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski
Nr 46, poz. 444 i z 1997 r. Nr 52, poz. 495).

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

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz
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Za∏àczniki do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. (poz. 495)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4


