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9. Sporzàdzenie protoko∏u z wyboru pos∏ów
w okr´gu wyborczym i protoko∏u wyników
g∏osowania i wyników wyborów senato-
rów w okr´gu wyborczym oraz przekaza-
nie ich do Paƒstwowej Komisji  Wyborczej

Okr´gowa komisja wyborcza, uwzgl´dniajàc liczb´
mandatów przypadajàcych poszczególnym listom,
ustala — w sposób okreÊlony w art. 167 — którzy kan-
dydaci uzyskali mandaty w okr´gu wyborczym.

W wypadku koniecznoÊci losowania mandatu
(art. 167 ust. 2) losowanie przeprowadza si´ w obecno-
Êci cz∏onków okr´gowej komisji wyborczej w nast´pu-
jàcy sposób: Przewodniczàcy komisji wyznacza termin
i miejsce losowania, powiadamiajàc o tym m´˝a zaufa-
nia reprezentujàcego danà list´. Do urny (pojemnika)
nale˝y w∏o˝yç identyczne pojemniki lub koperty zawie-
rajàce w Êrodku kartki z nazwiskiem i imieniem upraw-
nionych kandydatów; wskazana przez przewodniczàce-
go osoba wylosowuje kartk´ i odczytuje wylosowane-
go kandydata, okazujàc treÊç kartki obecnym. Przebieg
i wyniki losowania odnotowuje si´ w protokole wyni-
ków wyborów.

Po ustaleniu, którzy kandydaci uzyskali w okr´gu
wyborczym mandaty z uprawnionych list, komisja spo-
rzàdza w 2 egzemplarzach protokó∏ z wyborów pos∏ów
w okr´gu wyborczym. Przy ustalaniu wyników wybo-
rów i sporzàdzeniu protoko∏u mogà byç obecni m´˝o-
wie zaufania, którym przys∏uguje prawo wniesienia do
protoko∏u uwag z wymienieniem konkretnych zarzu-
tów. Dane z protoko∏u sà transmitowane do Paƒstwo-
wej Komisji Wyborczej, a nast´pnie protokó∏ jest prze-
sy∏any faksem (pod numer wskazany przez Krajowe
Biuro Wyborcze).

Okr´gowa komisja wyborcza sporzàdza w 2 egzem-
plarzach protokó∏ wyników g∏osowania i wyników wy-
borów senatorów w okr´gu. Dane z tego protoko∏u nie-
zw∏ocznie po jego sporzàdzeniu okr´gowa komisja
przekazuje do Paƒstwowej Komisji Wyborczej syste-
mem elektronicznym (art. 205 ust. 6). Po ich transmisji

przekazuje si´ faksem tekst protoko∏u (pod te same nu-
mery, co protokó∏ do Sejmu).

10. Podanie do publicznej wiadomoÊci wyni-
ków g∏osowania i wyborów oraz przeka-
zanie protoko∏ów Paƒstwowej Komisji
Wyborczej

Okr´gowa komisja wyborcza po przekazaniu faksem
do Paƒstwowej Komisji Wyborczej protoko∏ów, o których
mowa w pkt 9, i uzyskaniu potwierdzenia od Paƒstwowej
Komisji Wyborczej prawid∏owoÊci ustalenia wyników
wyborów pos∏ów i senatorów (art. 171 i 208 Ordynacji
wyborczej) niezw∏ocznie podaje do publicznej wiadomo-
Êci wyniki g∏osowania i wyniki wyborów do Sejmu i do
Senatu (art. 169, art. 207). Podanie wyników nast´puje
przez wywieszenie informacji obejmujàcej dane z proto-
ko∏ów, o których mowa w art. 168 ust. 2 i art. 203 ust. 1.

Okr´gowa komisja wyborcza przekazuje niezw∏ocz-
nie Paƒstwowej Komisji Wyborczej po jednym egzem-
plarzu protoko∏u wyników g∏osowania w okr´gu wy-
borczym, protoko∏u wyborów pos∏ów w okr´gu wybor-
czym wraz z zestawieniem wyników g∏osowania i po-
dzia∏u mandatów pomi´dzy okr´gowe listy oraz proto-
ko∏u wyników g∏osowania i wyników wyborów senato-
rów w okr´gu wyborczym. Wraz z protoko∏ami przeka-
zuje si´ wykaz zarzutów wniesionych przez pe∏nomoc-
ników oraz stanowisko zaj´te przez komisj´ wobec tych
zarzutów. Z protoko∏ami przekazywane sà tak˝e noÊniki
informatyczne z zarejestrowanymi danymi z protoko-
∏ów oraz z wydruków sporzàdzonych w okr´gu.

Przekazywane dokumenty sà dostarczane w koper-
tach zaklejonych i opiecz´towanych na wszystkich z∏à-
czach; dor´cza je Paƒstwowej Komisji Wyborczej prze-
wodniczàcy okr´gowej komisji wyborczej bàdê osoba
pisemnie przez niego upowa˝niona.

Pozosta∏e dokumenty z wyborów okr´gowa komi-
sja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury woje-
wódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w∏aÊciwej dla
siedziby komisji.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 10 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania i trybu przekazania kart do g∏osowania dla obwodów g∏osowania utworzo-
nych za granicà w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzà-

dzonych na dzieƒ 23 wrzeÊnia 2001 r.

Na podstawie art. 159 i art. 190 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. Niezw∏ocznie po ustaleniu przewidywanej licz-
by wyborców konsul zawiadamia, za poÊrednictwem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Okr´gowà Komi-
sj´ Wyborczà w Warszawie, w∏aÊciwà dla okr´gu wy-

borczego nr 19 do Sejmu i okr´gu wyborczego nr 18 do
Senatu, o liczbie potrzebnych kart do g∏osowania.

§ 2. Minister Spraw Zagranicznych zapewnia do-
starczenie konsulom kart do g∏osowania przekazanych
przez komisj´, o której mowa w § 1.

§ 3. Je˝eli do 7 dnia przed dniem wyborów nie zo-
stanà dostarczone karty do g∏osowania wydrukowane
w kraju, konsul sporzàdza je w brzmieniu przekazanym
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przez komisj´, o której mowa w § 1. W takim przypad-
ku na karcie, w miejsce piecz´ci okr´gowej komisji wy-
borczej, umieszcza si´ odcisk piecz´ci urz´dowej kon-
sulatu lub ambasady.

§ 4. Konsul przekazuje obwodowej komisji wybor-
czej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporzàdzone
przez siebie karty do g∏osowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszà
uchwa∏à stosuje si´ odpowiednio przepisy uchwa∏y
Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia
2001 r. w sprawie wzorów kart do g∏osowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 29, poz.
495) oraz uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wytycznych doty-
czàcych druku i przechowywania kart do g∏osowania
oraz trybu ich dostarczania obwodowym komisjom
wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzo-
nych na dzieƒ 23 wrzeÊnia 2001 r.

§ 6. 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 10 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie sposobu sporzàdzania i trybu przekazania kart do g∏osowania dla obwodów g∏osowania utworzo-
nych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo-

litej Polskiej zarzàdzonych na dzieƒ 23 wrzeÊnia 2001 r.

Na podstawie art. 159 i art. 190 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. Armatorzy, niezw∏ocznie po ustaleniu liczby
wyborców, zapewniajà dostarczenie do obwodów g∏o-
sowania na polskich statkach morskich kart do g∏o-
sowania, wydrukowanych i przekazanych przez okr´-
gowà komisj´ wyborczà w∏aÊciwà dla siedziby arma-
tora.

§ 2. Je˝eli do 7 dnia przed dniem wyborów armator
nie dostarczy kart do g∏osowania, sporzàdza je kapitan
statku w brzmieniu przekazanym przez komisj´, o któ-
rej mowa w § 1. W takim przypadku na karcie, w miej-
sce piecz´ci okr´gowej komisji wyborczej, umieszcza
si´ odcisk piecz´ci kapitana statku.

§ 3. Kapitan statku przekazuje obwodowej komisji
wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporzà-
dzone przez siebie karty do g∏osowania.

§ 4. W sprawach nieregulowanych niniejszà
uchwa∏à stosuje si´ odpowiednio przepisy uchwa∏y
Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia
2001 r. w sprawie wzorów kart do g∏osowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 29,
poz. 495) oraz uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie wytycznych doty-
czàcych druku i przechowywania kart do g∏osowania
oraz trybu ich dostarczania obwodowym komisjom
wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarzàdzo-
nych na dzieƒ 23 wrzeÊnia 2001 r.

§ 5. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie zmiany wytycznych Paƒstwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. dla obwodowych 
komisji wyborczych, dotyczàcych zadaƒ i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu g∏osowania 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarzàdzonych na dzieƒ 

23 wrzeÊnia 2001 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 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:

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej: 
F. Rymarz


