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Na podstawie art. 115 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw (Dz. U. z 1998 r. Nr 95,
poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497,
Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113,
poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta sto∏ecznego Warsza-
wy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
Êrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta mia-
sta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Paƒ-
stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co nast´puje:

§ 1. 1. Karta do g∏osowania w wyborach do rad
gmin w gminach do 20 tysi´cy mieszkaƒców jest dru-
kowana na papierze koloru bia∏ego, rodzajem i wielko-
Êcià czcionki jednakowymi dla wszystkich list kandyda-
tów i kandydatów z tych list w danym okr´gu wybor-
czym.

2. Karta do g∏osowania jest zadrukowana jedno-
stronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3, w zale˝noÊci od
liczby zarejestrowanych list i kandydatów na radnych
na tych listach.

3. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci, z lewej
strony jest opatrzona oznaczeniem „Okr´g wyborczy
nr .........., dla wyboru Rady ...........................................”,

(nazwa rady — miejscowoÊç)
a poÊrodku, w górnej cz´Êci karty jest umieszczony na-
pis „Karta do g∏osowania w wyborach do rad gmin
w dniu ........................... Listy kandydatów na radnych”.

4. Listy kandydatów na karcie umieszcza si´ w ko-
lejnoÊci ich numerów, w kolumnie pionowej, podajàc
numer listy i oznaczenie listy nazwà lub skrótem nazwy
komitetu wyborczego, a ni˝ej wymienia si´ nazwiska
i imiona kandydatów. W przypadku zarejestrowania
wi´kszej liczby list i kandydatów na tych listach, listy
umieszcza si´ w kolumnach oddzielonych linià piono-
wà, a listy w kolumnach oddziela si´ linià poziomà. Li-
sty umieszcza si´ w kolejnoÊci ich numerów w kolum-
nach.

5. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci po-
daje si´ informacj´ o sposobie g∏osowania i warun-
kach wa˝noÊci g∏osu, której treÊç, w brzmieniu ustalo-
nym we wzorze karty do g∏osowania, dostosowuje si´
do liczby radnych wybieranych w danym okr´gu wy-
borczym, oraz po prawej stronie drukuje si´ odcisk pie-
cz´ci gminnej komisji wyborczej. Miejsce na umiesz-

czenie piecz´ci obwodowej komisji wyborczej oznacza
si´ w lewej dolnej cz´Êci karty do g∏osowania.

6. Wzory kart do g∏osowania stanowià za∏àczniki
nr 1 i nr 1a do uchwa∏y.

§ 2. 1. Karty do g∏osowania w wyborach do rad
gmin w gminach powy˝ej 20 tysi´cy mieszkaƒców i do
rad miast na prawach powiatu oraz w wyborach do Ra-
dy m.st. Warszawy sà drukowane na papierze koloru
bia∏ego, natomiast w wyborach do rad powiatów
i w wyborach do rad dzielnic w mieÊcie sto∏ecznym
Warszawie — na papierze koloru ˝ó∏tego, a w wybo-
rach do sejmików województw — na papierze koloru
niebieskiego. Dopuszcza si´ u˝ycie papieru z jedno-
stronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowa-
nej.

2. Kolor i rodzaj papieru, z zastrze˝eniem ust. 1, sà
jednakowe w wyborach do danej rady.

3. Rodzaj i wielkoÊç czcionki sà jednakowe dla
wszystkich list kandydatów i kandydatów z tych list
w okr´gu wyborczym.

4. Karta do g∏osowania jest drukowana jednostron-
nie na arkuszu formatu A-5, A-4, A-3 lub A-2, w zale˝no-
Êci od liczby zarejestrowanych list. Karta do g∏osowania
mo˝e te˝ sk∏adaç si´ z odpowiedniej liczby zbroszuro-
wanych i po∏àczonych stron o formacie A-5 lub A-4, za-
drukowanych jednostronnie.

5. Karta do g∏osowania w górnej cz´Êci z lewej stro-
ny opatrzona jest oznaczeniem „Okr´g wyborczy nr
............ dla wyboru Rady ...............................................”,

(nazwa rady — miejscowoÊç, 
nazwa dzielnicy)

„Okr´g wyborczy nr ..... dla wyboru Rady m.st. Warsza-
wy” lub odpowiednio „Okr´g wyborczy nr .......... dla
wyboru Sejmiku Województwa ...................................”, 

(nazwa)
a poÊrodku, w górnej cz´Êci karty, umieszczony jest od-
powiedni napis: „Karta do g∏osowania w wyborach do
rad gmin — miast, w dniu ........................................ r.”,
„Karta do g∏osowania w wyborach do Rady m.st. War-
szawy w dniu ........................................ r.”, „Karta do
g∏osowania w wyborach do rad dzielnic w m.st. War-
szawie w dniu ........................................ r.”, „Karta 
do g∏osowania w wyborach do rad powiatów 
w dniu ........................................ r.” albo „Karta do g∏o-
sowania w wyborach do sejmików województw 
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w dniu ........................................ r.”, a poni˝ej „Listy
kandydatów na radnych”.

6. Listy kandydatów umieszcza si´ i oznacza na kar-
cie do g∏osowania wed∏ug zasad okreÊlonych w § 1
ust. 4.

7. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci po-
daje si´ informacje o sposobie g∏osowania i warun-
kach wa˝noÊci g∏osu oraz po prawej stronie drukuje si´
odcisk piecz´ci w∏aÊciwej terytorialnej komisji wybor-
czej. Miejsce na umieszczenie piecz´ci obwodowej ko-
misji wyborczej oznacza si´ w lewej dolnej cz´Êci karty
do g∏osowania.

8. W przypadku druku karty w formie zbroszurowa-
nej, w górnej cz´Êci pierwszej i kolejnych zadrukowa-
nych stron karty poÊrodku umieszcza si´ numer strony,
na stronie pierwszej karty, nad wyrazami „Listy kandy-
datów na radnych” umieszcza si´ napis „Strony od 1
do .....”, zaÊ na kolejnych stronach nie umieszcza si´
napisu „Karta do g∏osowania w wyborach do
........................................................................................
w dniu ........................................... r. Strony od 1 do .....”,
zaÊ po wyrazach „Listy kandydatów na radnych” dopi-
suje si´ „ — cd.”. Na ka˝dej stronie karty do g∏osowa-
nia drukuje si´ odcisk piecz´ci w∏aÊciwej terytorialnej
komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie piecz´ci
obwodowej komisji wyborczej oznacza si´ tylko na
pierwszej stronie karty.

9. Wzory kart do g∏osowania stanowià za∏àczniki
nr 2 i nr 2a do uchwa∏y.

§ 3. 1. Karta do g∏osowania w wyborach wójta, bur-
mistrza, prezydenta miasta drukowana jest na papierze
koloru ró˝owego, jednakowym rodzajem i wielkoÊcià
czcionki dla wszystkich kandydatów na wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta w danej gminie lub mieÊcie.

2. Karta do g∏osowania jest zadrukowana jedno-
stronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 albo B-5, B-4 lub
B-3, w zale˝noÊci od liczby zarejestrowanych kandyda-
tów. W razie stosowania karty do g∏osowania formatu
A-4 lub wi´kszego, nazwiska kandydatów 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 (odpowiednio) oznaczeniem „Wybo-
ry ..................................................... oraz nazwà gminy 

(Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta)
lub miasta, a poÊrodku, w górnej cz´Êci karty, umiesz-
czony jest napis „Karta do g∏osowania w wyborach
(odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta
w dniu ......................................”, a poni˝ej — „Kandy-
daci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta
miasta”.

4. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone sà
na karcie do g∏osowania w kolejnoÊci alfabetycznej.

Przed nazwiskiem i imionami ka˝dego kandydata
umieszczona jest w kolejnoÊci liczba porzàdkowa, krat-
ka przeznaczona na oddanie g∏osu, a pod nazwiskiem
i imionami kandydata umieszczona jest nazwa lub
skrót nazwy komitetu wyborczego, który zg∏osi∏ kandy-
data. Druk nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborcze-
go wykonuje si´ mniejszà czcionkà, jednakowà dla
wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów wybor-
czych.

5. Na karcie do g∏osowania w jej dolnej cz´Êci
umieszczona jest informacja o sposobie g∏osowania
i warunkach wa˝noÊci g∏osu oraz po prawej stronie
drukuje si´ odcisk piecz´ci gminnej (miejskiej) komisji
wyborczej, a po lewej stronie — oznaczenie miejsca na
umieszczenie piecz´ci obwodowej komisji wyborczej.

6. Wzory kart do g∏osowania w wyborach wójta,
burmistrza, prezydenta miasta stanowià za∏àczniki nr 3
i 3a.

7. W wypadku g∏osowania na jednego kandydata
w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta, karta do g∏osowania ma
format A-6, a z lewej strony przed nazwiskiem kandy-
data umieszcza si´ symetrycznie wyraz „TAK” i odpo-
wiednià kratk´, a ni˝ej wyraz „NIE” i odpowiednià krat-
k´. Przepisy ust. 1 i ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

8. Wzór karty do g∏osowania, o której mowa
w ust. 7, stanowi za∏àcznik 3b.

9. W ponownym g∏osowaniu karta do g∏osowania
drukowana jest na papierze koloru ró˝owego i ma for-
mat A-6. W górnej cz´Êci karty poÊrodku umieszczony
jest napis „Karta do g∏osowania w wyborach (odpo-
wiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w po-
nownym g∏osowaniu w dniu ....................................”.
Przepisy ust. 1 i ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.

10. Wzór karty do g∏osowania, o której mowa
w ust. 9, stanowi za∏àcznik nr 3c.

§ 4. Karta do g∏osowania w wyborach przedtermi-
nowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta wyko-
nywana jest wed∏ug zasad okreÊlonych w § 3 i druko-
wana na papierze koloru ró˝owego w formacie A-6.

§ 5. Traci moc uchwa∏a Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej z dnia 21 wrzeÊnia 1998 r. w sprawie ustalenia
wzorów kart do g∏osowania w wyborach do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz Rady mia-
sta sto∏ecznego Warszawy (M.P. z 1998 r. Nr 31,
poz. 447).

§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem podj´cia
i podlega og∏oszeniu.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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Za∏àczniki do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 wrzeÊnia 2002 r. (poz. 677)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 1a

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2a

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3a

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3b

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3c

WZÓR


