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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, Nr 74,
poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153,
poz. 1271) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co
nast´puje:

§ 1. 1. Karta do g∏osowania w wyborach uzupe∏nia-
jàcych do Senatu drukowana jest jednostronnie na pa-
pierze w kolorze ˝ó∏tym lub na papierze bia∏ym jedno-
stronnie barwionym na kolor ˝ó∏ty po stronie zadruko-
wanej, jednakowym rodzajem i wielkoÊcià czcionki dla
wszystkich kandydatów na senatora(ów) w danym
okr´gu wyborczym.

2. Karta do g∏osowania ma format A-5 lub A-4, w
zale˝noÊci od liczby zarejestrowanych kandydatów na
senatora(ów). W razie stosowania karty do g∏osowania
formatu A-4, nazwiska kandydatów na senatora(ów)
mogà byç umieszczone w jednej lub w dwóch kolum-
nach. Numeracj´ przy nazwiskach kandydatów rozpo-
czyna si´ od górnej cz´Êci kolumny nazwisk umiesz-
czonej 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 uzupe∏niajàcych do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................................
Kandydaci na senatora(ów)”.

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 se-
natorów wybieranych w danym okr´gu wyborczym
oraz po prawej stronie umieszczony jest w procesie
druku odcisk piecz´ci okr´gowej komisji wyborczej,
a po lewej stronie — oznaczenie miejsca na umieszcze-
nie piecz´ci obwodowej komisji wyborczej.

6. Wzór karty do g∏osowania w wyborach uzupe∏-
niajàcych do Senatu stanowià za∏àczniki nr 1 i 2.

§ 2. 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 marca 2003 r.

w sprawie wzoru karty do g∏osowania w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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Za∏àcznik do uchwa∏y Paƒstwowej Komisji  Wyborczej z dnia 10 marca 2003 r. (poz. 220)

Za∏àcznik nr 1WZÓR
Okr´g wyborczy nr .....................

.......................................................
(siedziba okr´gowej komisji wyborczej)

KARTA DO G¸OSOWANIA

w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu .........................

Kandydaci na senatora(ów)*

1.          ...............................................................................
(nazwisko i imi´ — imiona)

zg∏oszony przez ................................................................
(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

............................................................................................

2.          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

............................................................................................

3.          ...............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

............................................................................................

....          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

............................................................................................

INFORMACJA

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 1 senatora)
G∏osowaç mo˝na na jednego kandydata, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kan-
dydata, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 1 kratce lub niepostawienie znaku
„x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 2 senatorów)
G∏osowaç mo˝na na jednego lub dwóch kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska ka˝dego z kandydatów, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 2 kratkach lub
niepostawienie znaku „x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 3 senatorów)
G∏osowaç mo˝na na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska ka˝dego z kandydatów, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 3 kratkach
lub niepostawienie znaku „x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 4 senatorów)
G∏osowaç mo˝na na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska ka˝dego z kandydatów, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 4
kratkach lub niepostawienie znaku „x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(miejsce na umieszczenie piecz´ci (odcisk piecz´ci okr´gowej
obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

———————————
* W zale˝noÊci, czy wybierany jest jeden senator, czy wi´cej ni˝ jeden senator.
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1.          ...............................................................................
(nazwisko i imi´ — imiona)

zg∏oszony przez ................................................................
(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

...........................................................................................

2.          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

...........................................................................................

3.          ...............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

...........................................................................................

4.          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

...........................................................................................

5.          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

...........................................................................................

...          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

...........................................................................................

...          ..............................................................................

zg∏oszony przez ................................................................

...........................................................................................

Za∏àcznik nr 2WZÓR
Okr´g wyborczy nr .....................

.......................................................
(siedziba okr´gowej komisji wyborczej)

KARTA DO G¸OSOWANIA

w wyborach uzupe∏niajàcych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu .........................

Kandydaci na senatora(ów)*

INFORMACJA

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 1 senatora)
G∏osowaç mo˝na na jednego kandydata, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kan-
dydata, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 1 kratce lub niepostawienie znaku
„x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 2 senatorów)
G∏osowaç mo˝na na jednego lub dwóch kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska ka˝dego z kandydatów, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 2 kratkach lub
niepostawienie znaku „x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 3 senatorów)
G∏osowaç mo˝na na jednego, dwóch lub trzech kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok
nazwiska ka˝dego z kandydatów, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 3 kratkach
lub niepostawienie znaku „x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(dla okr´gu, w którym wybiera si´ 4 senatorów)
G∏osowaç mo˝na na jednego, dwóch, trzech lub czterech kandydatów, stawiajàc znak „x” w kratce z lewej stro-
ny obok nazwiska ka˝dego z kandydatów, na którego wyborca g∏osuje. Postawienie znaku „x” w wi´cej ni˝ 4
kratkach lub niepostawienie znaku „x” w ˝adnej kratce powoduje niewa˝noÊç g∏osu.

(miejsce na umieszczenie piecz´ci (odcisk piecz´ci okr´gowej
obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

———————————
* W zale˝noÊci, czy wybierany jest jeden senator, czy wi´cej ni˝ jeden senator.


